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Indledning

Juni 2012 barslede regeringens forligskreds bag lærer- 
uddannelsen med en aftaletekst for reform af lærer- 
uddannelsen i Danmark (Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet, 2012). Det overordnede formål var 
at lave en ”fagligt stærkere og mere attraktiv lærer- 
uddannelse, der matcher folkeskolens behov, er 
gennemsyret af almen dannelse og hæver barren for 
de lærere, der skal løfte morgendagens folkeskole.” 
Marts 2013 kom den nye lov om læreruddannelse 
(“Bekendtgørelse om uddannelsen til professions-
bachelor som lærer i folkeskolen. Kompetencemål 
for undervisningsfagene. Musik”, BEK nr 1068), og 
en ny måde at lave læreruddannelse på – i det føl-
gende kaldet LU13 - var en realitet. LU13-reformen 
er en fundamental ny måde at sammensætte den 
danske læreruddannelse på, hvilket har haft store 
konsekvenser for flere fag. På www.nylaereruddan-
nelse.nu, initieret af Læreruddannelsens Ledernet-
værk, står der, som svar på spørgsmålet ”Hvorfor 
blev der lavet om på læreruddannelsen?”, at det er 
for at ”styrke fagligheden og målrette uddannelsen 
til professionen, så den i endnu højere grad matcher 
folkeskolens behov”, og den første af grundstenene i 
aftaleteksten til LU13 hedder: ”Højere krav og mere 
faglighed”. Men umiddelbart springer formuleringen 
”..styrke fagligheden” og ”højere krav” i øjnene som 
et stort paradoks, da mange af undervisningsfagene 
bliver på færre ECTS point end i den tidligere LU. Det 
gør sig også gældende for undervisningsfaget Musik, 
hvor ”højere krav og mere faglighed” kommer til 
udtryk i skærpede kompetencemålsbeskrivelser, men 
i praksis får den enkelte studerende mindre under-
visning (fra 36 til 30 ECTS), og herunder er al indivi-
duel undervisning i klaver, sang og hovedinstrument 
skåret væk. 

Med de til stadighed øgede akademiseringskrav, 
der stilles til både gymnasiet, universiteterne og 
læreruddannelserne, rykker balancen i fagindhol-
det i musik mere mod videnskabsdimensionen 
end håndværk- og kunstdimensionen, jf. Frede V. 
Nielsens beskrivelse af musik som basisfag (Niel-
sen, 1998). Med LU13 forventes det, at den enkelte 
studerende, der ønsker at blive musiklærer, har de 
håndværksmæssige færdigheder der skal til, men 

det nye indgangsniveau til musik: bestået gymnasialt 
B-niveau, garanterer desværre ikke de nødvendige 
musikudøvelsesfærdigheder. 

Mit anliggende med undersøgelsen er, at identifice-
re de krav LU13 reformen og styringsdokumenter 
i kølvandet på denne stiller til den enkelte musik- 
lærerstuderende i forhold til udvikling af det, jeg  
ovenfor kalder håndværksmæssige musikudøvelses-
færdigheder, som skulle medføre, at de bliver bedre 
rustet til at løfte morgendagens musikundervisning 
i folkeskolen (Uddannelses- og Forskningsmini- 
steriet, 2012), og på den baggrund at udvikle et  
færdighedsunderstøttende læringskoncept. 

Ifølge den nye folkeskolereform bliver der brug for 
musiklærere, der kompetente, ikke blot kan vare-
tage den daglige musikundervisning, men derudover 
kan understøtte skolens andre fag med musikalske  
understøttende aktiviteter, stå for et levende musik-
miljø på skolen generelt, samt være dynamo i sko-
lens samarbejde med musikskolens lærere m.m. Det 
er en vigtig og særdeles omfattende opgave, som 
kræver en musiklærer med en stærk musiklæreriden-
titet med solide automatiserede kropsligt forankrede 
musikudøvelsesfærdigheder, der kan anvendes i 
mangfoldige og komplekse kontekster. Kropsligt 
forankrede musikudøvelsesfærdigheder skal i denne 
sammenhæng forstås som kontekstbundne spille- og 
syngefærdigheder, der udvikles i den sammenhæng, 
de anvendes i. Disse færdigheder kan derfor ikke 
opøves isoleret, men må også udvikles i situationer, 
der ligner den fremtidige lærergerning, med Sven- 
Erik Holgersens formulering: være ”forankret i levet 
liv” (Holgersen, 2011). Dette bliver forklaret nærmere i 
kapitel 1.6: En fænomenologisk forståelse af kropsligt 
forankrede musikalske færdigheder.

Som underviser i musik på Danmarks Lærerud-
dannelse gennem 17 år har jeg oplevet 3 Lærer- 
uddannelsesreformer, der alle hver især har haft 
hovedsageligt negative konsekvenser for musiklærer- 
uddannelsen, oftest i form af reducering i res- 
sourcer til uddannelsen af musiklærere men også 
i form af ændret uddannelsesstruktur der reduce-
rede antallet af studerende, der valgte faget. Det er  
derfor min erfaring som musiklæreruddanner, at 
ikke al forandring nødvendigvis er til det bedre, men 
samtidig har det også været tydeligt, at hver ændring 
har åbnet for nye muligheder og givet anledning til 
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andre måder at tænke undervisningen på. Når jeg ser 
den iderigdom og initiativer, der har vist sig i musikaf-
delingerne på flere af Læreruddannelserne i Danmark 
foranlediget af den nye reform, er spørgsmålet, om 
det måske var på tide at få ”rystet posen” i forhold 
til fx undervisnings- og arbejdsformer, organisering 
af praksisforløb, tværinstitutionelt samarbejde og 
forventninger og krav til de musiklærerstuderende. 
Tryk avler modtryk, og det modtryk – den energi – der 
ligger i at musikafdelingerne kæmper for at overleve, 
ser ud til at blive brugt på at finde gode nye veje til 
at kompetencemålene stadig kan blive indfriet af den   
musiklærerstuderende uden særlige forudsætninger.
I nærværende undersøgelse ser jeg på aktuelle vilkår 
for læreruddannelsen ud fra flere perspektiver jf. Fre-
de V. Nielsen (Nielsen, 1999), der har beskrevet, hvor-
dan man som forsker kan rette sin opmærksomhed 
imod: den intenderede, den oplevede, den observe-
rede og den mulige virkelighed. Min undersøgelse vil 
berøre alle områderne undervejs i min forsknings- 
proces, som tilsammen vil give et tilnærmelsesvist  
indtryk af det, som Nielsen kalder ”faktisk” virkelighed. 
Jeg berører også en femte dimension, som Nielsen 
kalder ”den reflekterede virkelighed” med udviklingen 
af det uddannelsesmæssige design. 

Med indeværende undersøgelse er det hverken mit 
ærinde at understøtte den kritik, der med belæg i de 
faktuelle beskæringer kan fremføres i relation til at 
kunne imødekomme de omfattende kompetencemål 
for faget musik, eller at besynge LU13’s prioriteringer 
i kritikløs tilpasning. Med mit undersøgelsesprojekt vil 
jeg gerne positionere mig i det, som Stefan Hermann 
(Hermann, 2014) kalder ”den 3. position” med en form 
for forskningsbaseret ”pragmatisk idealisme”. Mit an-
liggende er kort fortalt at undersøge, hvordan under-
visningsfaget musik i læreruddannelsen kan orga- 
niseres på en måde, som bedst muligt understøtter, 
at de studerende når kompetencemålene i LU13.
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Problemformulering
Rammen for min undersøgelse er musikdidaktisk med fokus på tilrettelæggelse af læreruddannelsen, idet 
den søger at give svar på, hvordan læreruddannelsens undervisning i relation til de musiklærerstuderendes 
udvikling af kropsligt funderede musikudøvelsesfærdigheder kan optimeres i forhold til de musiklærerstude-
rendes kompetencer på dette felt, inden for rammerne af LU13. Ved kropsligt funderede musikudøvelses- 
færdigheder forstår jeg professionsrettede instrumentale og vokale færdigheder i musikudøvelsen. Problem-
formuleringen bliver på denne baggrund flerledet:

1. Hvilke kropsligt funderede musikalske 
færdigheder efterspørges i henhold til kom-
petencebeskrivelsen for undervisningsfaget 
musik i LU13 

2. Hvilke faktorer har særlig betydning for 
musiklærerstuderendes udvikling af disse 
færdigheder og  

3. Hvordan kan undervisningsfaget musik 
i Læreruddannelsen tilrettelægges med 
henblik på at fremme denne udvikling på en 
hensigtsmæssig måde?

Min tilgang til undersøgelsen er af fænomenolo-
gisk-hermeneutisk karakter, forstået på den måde, at 
mit pædagogiske virke i læreruddannelsen igennem 
mange år gør det nødvendigt, at jeg på den ene 
side sætter parentes om min egen forforståelse og 
faglighed for at kunne forholde mig åbent og neutralt 
reflekterende til problemstillingen og undersøgelses-
feltet og på den anden side, at jeg netop trækker på 
min viden og erfaring i bestræbelsen på at udvikle 
et design for undervisningen. Min erfaring og viden 
vil have indflydelse på mine valg af undersøgelses- 
objekter som fx lokale modulbeskrivelser, studie-
planer, de studerendes øvevaner og musikudøvelses- 
færdigheder, praksisforhold m.m. Der er noget frem-
for andet, der vækker min interesse, gør mig nysger-
rig og skubber mit fokus i en bestemt retning: ”Resul-
tatet af mødet mellem subjektet og objektet er derfor 
iagttagelser af forskellige fænomener, som viser sig 
i spillet mellem det, subjektet har med sig, og det,  
objektet tilbyder af oplevelser” (Fink-Jensen, 2012).

Hvilke dokumenter, interessenter eller fænomener 
vil være hensigtsmæssige at spørge til/undersøge 
nærmere, for at kunne afdække hvad der efter-
spørges hos en musiklærer for på den baggrund at 
give et bud på et undervisningsdesign som imøde-
kommer kravene til de musiklærerstuderendes 
spille- og syngefærdigheder i LU13 og understøtter 
kompetencemålene?
 
Jeg vil begrænse mig til at se på

1. læreruddannelsens intentioner med krav 
til undervisningsfaget musik med særligt 
fokus på kompetencemål, der relaterer sig til 
musikudøvelsesfærdigheder,

2. betingelser og rammeforhold i relation til disse 
samt

3. de studerendes forudsætninger, muligheder og 
motivation for at leve op til disse krav 
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Jeg kan vælge at belyse sagen fra mange sider vel  
vidende, at jeg i mit tilvalg af nogle kategorier sam- 
tidig fravælger andre. Jeg vil give et bud på hvilke  
aspekter af genstandsfeltet, der synes mest relevante 
at undersøge, for at kunne finde svar på de spørgsmål 
specialet stiller.

Ifølge Læreruddannelsens Ledernetværk i VIA, 
repræsenteret v. Elsebeth Jensen1 , er det faglige 
niveau styrket i LU13 på følgende måde:
• Et højere indgangsniveau hos de studerende 

• Kompetencemål – todelte prøver i alle under-
visningsfag 

• Modulevalueringer: kvantitative (fx mødepligt) 
og kvalitative (bestået/ikke bestået, karakter) 

• Øget samarbejde med praksis. 

• Oversigter over relevant litteratur udarbejdet af 
de nationale faggrupper – øget samarbejde    

• Styrket planlægning af undervisning, studieplan-
er, mere genbrug og vidensdeling. 

• Øget studieintensitet – studieaktivitetsmodellen 
som et af redskaberne.

Disse punkter2 har alle karakter af intentioner for 
LU13 og operationaliseringen af disse områder for 
forventede løft af det faglige niveau, og tiden vil vise, 
om de holder stik.
 
Af de ovenstående 6 områder er det følgende to  
punkter, der er interessante for min undersøgelse:
1. Kompetencemål 

2. Øget studieintensitet – studieaktivitetsmodellen 
som et af redskaberne.

 
Disse to punkter relaterer direkte til min problem-
formulering, og de får direkte konsekvenser for den 

1 Elsebeth Jensen, uddannelseschef for HF og Læreruddan-

nelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus, VIA University College, 

lavede indledende oplæg på kompetenceudviklingsfagdag på lære-

ruddannelsen i Nr. Nissum, 5/8-2014

2 fra E. Jensens PowerPoint-oplæg, kompetenceud-

viklingsfagdag på læreruddannelsen i Nr. Nissum, 5/8-2014

måde, jeg tilrettelægger og gennemfører et didak-
tisk design på i undervisningsfaget musik i lære-
ruddannelsen. Kompetencemålene danner afsæt 
for indholdet i undervisningen i de musiklærer- 
studerendes studieaktiviteter, som skal foregå  
inden for rammerne af studieaktivitetsmodellen.
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Forskningsramme
I undersøgelser der har med uddannelsesmæssige tiltag at gøre, er der udviklet en undersøgelsestil-
gang kaldet Design-based research. Denne forskningsmetodologi er bredt anvendt inden for arbejdet 
med udvikling af læringsdesign, og den danner rammen for min undersøgelse, der har til hensigt at lave 
et tiltag i undervisningsfaget musik i læreruddannelsen: Et læringsdesign, som giver gode betingelser 
for, at de musiklærerstuderende udvikler professionsrettede synge- og spillefærdigheder, hvilket er et 
kerneelement i musiklærerkompetencer.
 
Arbejdsfaserne for mit Design-based Research projekt fremgår af  fase-modellen, og disse lægger en 
naturlig struktur ned over specialets fremstilling, hvilket også fremgår af indholdsfortegnelsen for  
indeværende afhandling. I det følgende vil jeg redegøre for forskningsparadigmet omkring design-based 
research og uddybe de forskellige elementer i faserne, som er illustreret i modellen ( model 1).
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Validering

Skalering
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Form
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1 2

4 3
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•  Dokumentation
•  Teori-generering
•  Afrapportering

Problem-
identifikation

Innovations-
potentiale

Udvikle 
didaktiske 
løsningsforslag

Generalisering Afprøvning i 
praksis

Education Labs forskning i innovationsmodel
- inspireret af Design Based Research

 Model 1     Innovationsmodellen (Christensen & Gynther, 2012)
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Susan McKenney og Thomas C. Reeves beskriver i de-
res artikel Educational Design Research (McKenney & 
Reeves, 2014) flere variationer af designforskning un-
der forskellige navne: “educational design research”, 
“design-based research”, “design research”, “design 
experiments”, “formative research” og “development 
research”. De angiver, at der er næsten umærkelige 
forskelle på hvordan disse termer anvendes, og på 
baggrund af Reeves firefasede model for design re-
search - fase 1: Problemanalyse; fase 2: Løsningsud-
vikling; Fase 3: Iterative justeringer; fase 4: Refleksion 
med henblik på at udvikle designprincipper - skitseres 
termernes overordnede fælles træk samlet i en ge-
nerel model for gennemførelse af design research i 
uddannelser. 

Model 2 viser, hvordan de tre kerneelementer i de-
sign research interagerer med praksis og genererer 
dobbelt afkast i form af henholdsvis kvalificering af 
interventionen samt en udvidet forståelse af de an-
vendte teorier.

    

Design-based research hører til indenfor en gren 
af forskning, der ønsker at forene videnskabelig te-
ori med lokal uddannelsesmæssig praksis. I en ar-
tikel i udgivelsen Educational Designer (McKenney & 
Visscher-Voerman, 2013) beskrives Dewey som en 
af de første, der eksplicit formulerede ønsket om en 
”linking science”, som kunne forbinde teori og prak-
sis, og fra 60’erne tog beskrivelsen og anvendelsen af 
denne type forskning for alvor fat med gennemførelse 
af studier i ”real-world” omstændigheder med henblik 
på at frembringe mere relevant og brugbar viden. 

Ann Brown introducerer begrebet ”design experi-
mentation” og er således foregangskvinde for denne 
måde at generere viden på,  ”…as an effort to bridge 
laboratory studies of learning with studies of complex 
instructional interventions based on such insights” 
(Sandoval & Bell, 2004). Andre forskere indenfor de-
sign-based research peger på, hvordan disse prin-
cipper for design kan få indflydelse på uddannelse-
smiljøer: ”design principles can be used to guide the 
design and development of learning environments in 
higher education that are based on sound practical 
and theoretical principles, and that can promote stu-
dent engagement through innovative learning tasks” 
(Herrington & Reeves, 2011).
 

Implementation & Spread

Evaluation
Maturing

InterventionDesignAnalysis

Reflection
Theoretical

UnderstandingConstructionExploration

Model 2     Generic model  for design and research in ducation (McKenney & Reeves 1012)
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research tilgangen, at ny viden genereres gennem 
processer, som samtidig udvikler, afprøver og forbed-
rer et design” (Gynther, 2012).
 
Dette leder hen til en anden grundlæggende antag- 
else i design-based research, nemlig at forståelse og 
forandring er to sider af samme sag. Samtidig med 
at jeg i min undersøgelse forsøger at forstå de stude- 
rendes udfordringer ved at nå at udvikle tilstrække-
lige spille- og syngefærdigheder til at leve op til kom-
petencemålene for faget og dermed føle sig rustet til 
en dagligdag som musiklærer i den danske folkeskole, 
foregår der en intervention i deres uddannelsesforløb, 
som gerne skal forbedre denne givne sammenhæng.
 
Disse grundlæggende antagelser: at konteksten har 
en betydning for læring, at forståelse og forandring 
finder sted på samme tid gennem intervention i prak-
sis, og at det sker ved deltagelse af partnere i prak-
sissen – her de musiklærerstuderende, leder frem til 
principper for undersøgelsen, som både karakteriser-
er processen og guider mig igennem undersøgelsen.
I artiklen ”Design-Based Research – en introduktion” 
(Gynther, 2012) redegør Karsten Gynther for disse 
principper for Design-Based Research projekter, hvor 
det første princip han nævner handler om interven-
tion i praksis, hvilket dermed gør denne form for 
forskning design-baseret. Som det fremgår af min 
problemformulering, skal undersøgelsen lede frem til 
en intervention i praksis, da jeg med udgangspunkt i 
en analyse af, hvilke kropsligt forankrede musikalske 
færdigheder og kompetencer musiklærere skal have, 
vil tilrettelægge og gennemføre et forløb under de 
givne vilkår i musikstudiet ved læreruddannelsen, 
således at de musikstuderende kan opnå sådanne 
kompetencer.
 
Et væsentligt princip i design-based research er af-
prøvning og genafprøvninger af en intervention med 
henblik på at forbedre undervejs, så designprocessen 
må være iterativ. Jeg havde en bekymring undervejs i 
min undersøgelse, der går på, hvorvidt jeg ville kunne 
nå at afvikle flere iterative processer i mit musikmod-
ul med 8 undervisningsuger til rådighed.
Det afspejler dog virkeligheden og de vilkår, vi som 
musiklæreruddannere arbejder under. De iterative 
processer får derfor karakter af meget korte forløb, 
der vurderes og justeres efter henholdsvis 3 og 3 
afprøvninger. Faktum er, at undervisningstiden er 
reduceret, og at læringen derfor må optimeres på 

I indeværende afhandling anvender jeg betegnelsen 
Design-based research i Sandoval og Bells (2004) 
forståelse som en forskningstilgang, hvor man med 
etablering af et didaktisk design, rammesat af te-
oretisk indsigt, søger at udvikle effektive lærings- 
miljøer der samtidig fungerer som miljøer, hvori 
man kan blive klogere på læring og undervisning; 
”Design-based research simultaneously pursues the 
goals of developing effective learning environments 
and using such environments as natural laborato-
ries to study learning and teaching” (Sandoval & Bell, 
2004). Endvidere er der i design-based research,  
ifølge (McKenney & Reeves, 2014), primært fokus på 
udvikling af uddannelsesinterventionen og ikke som 
i fx design research fokus på en eksplicit stræben  
efter teoriudvikling; ”design research strives explicitly 
to make a scientific contribution […] in addition to the 
intervention development”.
 
Der ligger nogle grundlæggende implicitte antagelser 
i denne design-based research, som er konsistente, 
med de antagelser der ligger i mit forskningssyn, og 
i de teorikomplekser jeg står på i min forskning. Bl.a. 
betones det, at konteksten har betydning for læring- 
en, og at læring og læreprocesser skal undersøges 
i den kontekst, de finder sted i. Jeg har derfor valgt 
at bruge min egen arbejdsplads, læreruddannelsen i 
Silkeborg som gennemgående case. Min undersøgelse 
ligger således inden for rammerne af musiklærer- 
uddannelsen, og inddrager de musiklærerstuderende 
som uddanner sig i Silkeborg, og det er samtidig disse 
studerendes læring, som det afsluttende didaktiske 
design gerne skal ende med at optimere.
 
Indenfor design-based research anvendes forskel-
lige forskningsmetoder, bl.a. etnografiske metoder, i 
indeværende undersøgelse interviews og dokument- 
analyse, der med en fænomenologisk-hermeneutisk 
tilgang anvendes til at afdække specifikke problema-
tikker i en given kontekst med henblik på analyse. 
Det er hensigtsmæssigt i dette speciales undersøg- 
else fx for at forstå hvilken slags kompetencer de 
studerende skal erhverve sig eller for at få indsigt i 
de musiklærerstuderendes tilgang til kompetence- 
udvikling. Det er en forståelsesorienteret tilgang som, 
i design-based research processer, yderligere indgår 
sammen med en forandringsorienteret tilgang i for-
hold til at ændre/forbedre praksis i selve forsknings- 
processen igennem interventioner. ”At forskningen 
er designbaseret betyder inden for design-based 

10



således søge viden ”som kan bidrage til at mindske 
forskellen mellem de tre designniveauer”: ”det inten-
derede, det implementerede og det realiserede de-
sign” (Gynther, 2012). 
 
Det sidste princip som Gynther nævner, nemlig at 
design-based research er anvendelsesorienteret, af-
spejles i mit projekt ved at indeværende speciale i høj 
grad har en intention om at medvirke til at forbedre 
eksisterende uddannelsespraksis med en høj grad 
af orientering mod teori, der kobler sig til problem-
stillingen for undersøgelsen. Min undersøgelse kom-
mer til at berøre flere niveauer af læreruddannelses- 
systemet: macroniveauet i form af de juridiske  
dokumenter der er dikteret fra politisk side for  
uddannelse af folkeskolelærere generelt og musik- 
lærere mere specifikt, mesoniveauet i form af centrale 
styringsdokumenter fra læreruddannelsens forskel-
lige ledelsesniveauer og lokale rammesætningsfak-
torer, samt microniveauet i form af det specifikke 
hold musiklærerstuderende i læreruddannelsen som  
indgår i undersøgelsen. Dette fokus på flere niveau-
er i uddannelsessystemet giver en intern konsistens 
i undersøgelsen, hvilket potentielt giver mulighed for, 
at designet kan tilpasses til andre musiklæreruddan-
nelser og evt. andre faglige kontekster.
 
Progressionen i mit design-based research projekt 
fremstilles i de følgende afsnit, som har overskrift 
efter faserne i innovationsmodellen fra Educationlab 
(Christensen & Gynther, 2012): 

1. KONTEKST, 
2. LAB 
3. INTERVENTION 
4. REFLEKSION

anden vis end over et længere tidsforløb.
 
De iterative processer kommer til at eksperimentere 
med- og udvikle et forløb, der dels giver den enkelte 
studerende mest mulig tid sammen med undervis-
eren og dels med at holde den enkelte studerende 
længst mulig tid ved instrumentet og i sangtræningen 
med intention om at forme de studerendes tilgang til 
egen færdighedsudvikling hvad angår sang og spil på 
klaver og øvrige instrumenter.
 
Mit didaktiske design kommer i vid udstrækning til 
at basere sig på udsagn fra musiklærerstuderende i 
musiklæreruddannelsen, da det bl.a. formes af kon- 
klusionerne på analyse af interview af musiklærerstu-
derende. Designprocessen opfylder hermed princip-
pet om, at den skal være kollaborativ. Analyse af in-
terviewene vil angive både problemidentifikation og 
forslag til løsning. Derudover vil de studerende i eval-
uerende interviews kunne give information ift. genaf-
prøvningen og forbedring af designet.
 
Udover at være kollaborativt understøttet bygger mit 
didaktiske design på udvalgte teorier, hvilket er end-
nu et princip for design-based research. I flere artikler 
om design-based research (Barab & Squire, 2004), 
(Sandoval & Bell, 2004), (Gynther, 2012) redegøres der 
for, hvordan den er teoriorienteret ved at være fun-
deret på nogle teoretiske positioner, hvilket for mit 
vedkommende er Wengers sociale læringsteori om 
praksisfællesskaber (Wenger, 2004), Illeris socialkon-
struktivistiske læringsteori om transformativ læring 
og identitet (Illeris, 2013), teorier om psyko-motoriske 
og kropsfænomenologiske læringsprocesser (Hallam, 
2009), (Hallam & Jørgensen, 2009), (Sloboda, 2005b), 
(Sloboda, 2005c), (Sloboda, 2005d), (Sloboda, 2005a), 
(Hargreaves, Davidson, & Howe, 1997), (Holgersen, 
2011), (Gallagher, 2002),  samt Tønnesvang & Hede-
gaards vitaliseringsmodel med dens fokus på menne-
skets motivationelle rettetheder (Tønnesvang & He-
degaard, 2012). I design-based research ligger implicit 
muligheden for at udvikle på disse teorier, hvilket dog 
ikke er mit primære ærinde, og i en musiklærerud-
dannelseskontekst tilstræber jeg at ende med hvilke 
generelle principper for undervisnings- og design-
mæssige tiltag, der faktisk understøtter udviklingen 
af de bestemte færdigheder inden for dette designs 
kontekst og hvilke der ikke gør, samt hvilke dele af det 
implementerede design, der faktisk er realiserbart. 
I min evaluering og analyse af iterationerne, vil jeg 
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medfører de nye krav til studietilrettelæggelsen, at 
den studerende i højere grad end i tidligere lærerud-
dannelser selv skal facilitere sin egen opøvning af de 
nødvendige spille- og syngefærdigheder.
 
Af dokumenterne, der samlet udgør LU13, frem- 
går det hvilke kompetencer, det forventes, at den 
musiklærerstuderende har ved endt studie for at 
kunne varetage opgaven som musiklærer i den 
obligatoriske musikundervisning i folkeskolen. En 
musiklærers kompetencer implicerer færdigheder og 
viden, hvoraf en del er af primært kognitiv art, som 
fx at kunne tilrettelægge undervisning, arrangere kor 
og sammenspilssatser, analysere musik og identifice-
re pædagogiske problemstillinger. En anden kategori 
af viden og færdigheder er dem som primært forstås 
som kropsligt forankrede. Det er viden og færdighed-
er som gør en musiklærer i stand til fx at kunne ak-
kompagnere på klaver til fællessang, demonstrere 
hvad guitaristen skal spille i en sammenspilssituation, 
anvende sin stemme musikalsk som hjælpemiddel 
i undervisningen og bruge et instrument til at lære 
ukendt undervisningsmateriale. Jeg vil i denne op-
gave beskæftige mig specifikt med sidstnævnte kat-
egori, nemlig den kropsligt forankrede integrering 
af viden og færdigheder der har med egen musik- 
udøvelse at gøre - nærmere betegnet at kunne spille 
på et musikinstrument og at kunne synge. Jeg vil 
for nemheds skyld i indeværende afhandling kalde 
dette sammensatte færdighedskompleks af kogni-
tive og kropslige processer i forbindelse med musi-
kudøvelse for kropsligt forankrede musikalske fær-
digheder eller spille- og syngefærdigheder. Denne 

Som afsæt for at kunne lave et didaktisk design som 
nævnt i problemformuleringen, inddrages relevante 
teorier i takt med nødvendigheden af indsigt og 
forståelse i specifikke domæner af min undersøgelse, 
og disse bringes også i spil til forståelse og fortolkning 
af det empiriske materiale. Resultatet drøftes med 
deltagere fra praksis, som her er musiklærerstude- 
rende, og der laves en beta-test af designet sammen 
med de studerende hvor jeg observerer med efter-
følgende drøftelse med deltagerne. Her genereres 
en domænespecifik viden om, hvordan de studeren-
de kan arbejde sammen om udvikling af individuelle 
musikalske færdigheder.

1.1. Undersøgelsens relevans

I det følgende vil jeg forklare den overordnede pro- 
blematik og sammenhæng.

Læreruddannelsen uddanner musiklærere til den 
danske folkeskole, og individuel undervisning i sang 
og instrumentspil har historisk set altid været en vig-
tig del af musiklæreruddannelsen. ”Det er da klart”, 
kunne man fristes til at sige, men i kølvandet på 
læreruddannelsesreformen fra 2013 (i det følgende 
kaldet LU13) er der opstået et dilemma i forsøget 
på at tilrettelægge en undervisning, der støtter de 
studerende i at få opøvet de nødvendige udøvelses-
færdigheder. Et dilemma, der er udspændt mellem 
uddannelsestraditioner og ny strukturering af under-
visnings-ressourcerne, fordi den tid underviseren har 
sammen med den enkelte studerende til instrument 
og sang undervisning er stærkt reduceret. Yderligere 

Fase 1: KONTEKST
I denne fase af design-based research fore-
tager jeg en kortlægning af problematikken 
som giver anledning til min undersøgelse og 
analyser de musiklærerstuderendes læring-
skontekst med afsæt i studier af andre un-
dersøgelser, dokumentanalyser og interviews 
af studerende med henblik på at validere den 
indledende problemidentifikation. 

Fase 1: Domænekendskab og problemidentifikation via desk-research, feltstudier og domæne-
specifikke teorier.
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i passende omfang, til et passende niveau og på en 
måde der gør dem anvendelige i en musikunder-
visnings sammenhæng.

1.3. Andre undersøgelser  
         indenfor området

Anvendelse af design-based research på en problem-
stilling i relation til faget musik i LU13 er ikke gjort præ-
cist sådan af andre, som i indeværende undersøgelse, 
men der findes selvfølgelig anden relateret forsk-
ning, fx indenfor området omkring udvikling af musi-
kudøvelsesfærdigheder, og omhandlende hvordan 
man som studerende kan reflektere over den proces. 
Det er fx Musikalsk Ekspertiseteori (Hargreaves m.fl., 
1997) og (Hallam & Jørgensen, 2009) om øvestrategi-
er og faktorer af betydning for udvikling af tekniske 
og udtryksmæssige spillefærdigheder samt forskning 
i øvestrategier af Siw Graabræk Nielsen (Graabræk 
Nielsen, 1998) om studerendes selvrefleksion i forbin-
delse med øvning. 

Den svenske udgivelse ”Design för lärande i musik” 
af Anna-Lena Kempe og Tore West (Kempe & West, 
2010) beskæftiger sig med tilrettelæggelse af so-
loundervisning i udvikling af musikalske udøvelses-
færdigheder. De tager udgangspunkt i analyser af 
konkrete situationer samt hovedsageligt amerikansk 
forskning om musikundervisning og fokuserer på mo-
toriske skemaer i udvikling af de kropslige musikalske 
færdigheder.

Deres designorienterede perspektiv baserer sig 
således på empiri og forskning i forbindelse med  
soloundervisning og forskning, der henviser til for-
hold, der vedrører særlige øve/træningsmetodik-
ker og til omgivelsernes feedback på ens udøvelse, 
hvilket kan have indvirkning på motivationelle for-
hold.  Den måde man arbejder med udvikling af disse 
færdigheder på i en stor del af ekspertiseudviklings-
forskningen, jf. bl.a. Hallam og Jørgensen (Hallam & 
Jørgensen, 2009), Sloboda (Sloboda, 2005) m.fl., som 
jeg selv refererer til i kapitel 3, tager således udgangs- 
punkt i soloundervisning med vægt på lærerens rolle 
i, at læring kan ske.

Kempe og West refererer i slutningen af deres ud-
givelse til Australske udviklingsprojekter (Daniel, 
2005+2008) med gruppeundervisning (Kempe & 

type færdigheder kendetegnes ved at blive til i kom-
plekse udøvelsesprocesser, hvor det kropslige, det 
kognitive, det kulturelle og det handlingsmæssige er 
integreret i musiklærerens faglighed, og de udvikles 
gradvist over lang tid gennem tilpasset veltilrettelagt 
undervisning og selvmotiveret udøvelse, ikke mindst 
i sociale sammenhænge. Særligt tidsaspektet er vig-
tigt i forhold til at opnå denne kropslige forankring, da 
disse færdigheder er noget, der kun udvikles i selve 
udøvelsen. Udvikling af kropsligt forankrede fær-
digheder beskrives nærmere i kapitel 1.5 og 1.6.

Med den nye studiestrukturs reducerede tid til indi-
viduel instrument- og sangundervisning opstår der 
hermed en særlig problematik omkring studerendes 
udvikling af de kropsligt forankrede færdigheder, og 
det bliver relevant at udarbejde et forlæg til, hvordan 
de musiklærerstuderende kan udvikle disse indenfor 
rammerne af den musiklæreruddannelse, der er nu.

1.2. Afgrænsning

LU-loven er uløseligt forbundet med folkeskoleloven, 
hvilket bl.a. kommer til udtryk i aftaleteksten ”Re-
form af læreruddannelsen” (Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet, 2012), og de kompetencer, der 
kræves hos en musiklærer, må derfor være dikteret 
af den praksis, der forventes at foregå i folkeskolens 
musikundervisning. 

Som jeg berører i indledningen, er mit ærinde i denne 
opgave ikke at forholde mig kritisk til arten eller 
omfanget af disse kompetencekrav, endsige forhol-
de mig til LU13s og Læreruddannelsernes tilrette- 
lægning af rammer og ressourcer, for at muliggøre 
indfrielse af dem, men indledningsvis undersøge 
hvilken slags musikudøvelsesrelaterede kompetencer 
en musiklærer ifølge LU13 skal have, og i forlængelse 
af dette undersøge hvordan musiklærerstuderende 
udvikler disse kropsligt forankrede musikalske fær-
digheder, for til sidst at stille det, for denne opgave, 
centrale spørgsmål: Hvordan tilrettelægger jeg min 
undervisning i individuelle musikalske udøvelses-
færdigheder mest hensigtsmæssigt? Et yderlige-
re perspektiv, som denne opgave ikke rummer, er, 
hvordan den afsluttende kompetenceprøve for un-
dervisningsfaget musik må designes for at det bliver 
muligt at vurdere, om disse musikalske færdigheder 
er udviklet hos den enkelte musiklærerstuderende 
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1.4. Regelgrundlag

1.4.1. Studieaktivitetsmodellen

I relation til design af et læringskoncept, der kan  
understøtte de studerendes musikudøvelsesfær-
digheder i et professionsrettet sigte, må jeg inddrage 
aftaledokumentet Studieaktivitetsmodellen (Danske 
Professionshøjskoler, 2013) og se på dennes mulighe- 
der for studerende- og underviserinitierede tiltag, der 
kan styrke de kompetenceområder, der involverer 
musikudøvelsesfærdigheder.
 
Den nye læreruddannelsesreform LU13 er, som no-
get nyt, baseret på kompetencemålstænkning. Fokus 
er flyttet fra, hvad der undervises i, til hvad den stude- 
rende skal kunne ved endt studie, og som konsekvens 
af dette blev blikket rettet mod de lærerstuderendes 
studieaktivitet og egen andel i læringsprocessen. Med 
LU13 bliver der stillet større krav til de studerende, 
og det blev af forligsparterne bag LU13 betonet, at 
læreruddannelsen er et fuldtidsstudium. Der var brug 
for et styringskoncept til at få de studerende til at 
øge studieintensiteten, og Studieaktivitetsmodellen 
(i det følgende kaldet SAM) blev et af redskaberne. 
SAM er således en ramme for uddannelsens under-
visningsstruktur og de studerendes studieaktiviteter, 
og den forventes at sikre højere studieaktivitet med 
dertilhørende større sandsynlighed for, at de stude- 
rende lever op til kompetencemålene.

I forbindelse med LU13 blev der i 2013 indgået en 
aftale mellem Moderniseringsstyrelsen og profes- 
sionshøjskolerne om, at SAM skulle implementeres på 
alle uddannelser, og at samtlige moduler i uddannels-
erne skulle beskrives med udgangspunkt i modellen. 
SAM er udformet af en arbejdsgruppe i regi af Profes-
sionshøjskolernes rektorkollegium, og i et tilhørende 
notat er oplistet en række forventninger til modellen, 
bl.a. en forventning om at den kan ”styrke de stude- 
rendes udbytte af uddannelserne ved at skabe klar-
hed om, hvilke forventninger der er til deres egen ind-
sats for at nå uddannelsens kompetencemål” samt 
”styrke dialogen med de studerende om tilrette- 
læggelsen af uddannelsen og deres egen indsats”  
(Mølgaard & Qvortrup, 2015).

SAM er et rammesættende værktøj for underviserne, 
når de skal tilrettelægge læringsarbejdet for deres 

West, 2010). Det er undervisning, der er på eksper-
imentstadiet, men en af underviserne giver udtryk 
for gode erfaringer med forsøget: ”Experimentunder-
visningen visar att studenterna har kapacitet att åta 
sig ett större ansvar för utformningen av lärandesitu-
ationen. De ges möjlighet att blir aktiva deltagare och 
bidrar till utformningen av lektionerna och dialogen. 
Studenterna förlitar sig inte längre på lärarens styrn-
ing, utan förväntas lära sig bidra i hög utsträckning 
under lektionen” (Kempe & West, 2010).
 
Dette er en tilgang til læring, hvor de lærendes rolle 
kommer mere i fokus og som lægger sig mere op ad 
den tilgang, jeg har til tilrettelæggelse af et didaktisk 
design for de musiklærerstuderende i læreruddan-
nelsen. Her handler det ikke udelukkende om, at de 
studerende skal blive bedre til fx udtryksfuld og tek- 
nisk korrekt instrumental spil eller solosang men om 
udvikling af færdigheder i et professionsperspektiv, 
hvor de musiklærerstuderende skal udvikle kompe-
tencer, som netop i sagens natur ikke blot handler om 
konkret viden og færdigheder, men hænger sammen 
med måden du anvender disse på, de muligheder du 
ser i anvendelsen, og hvordan du ser dig selv som 
musiklærer.
 
Forskning inden for dette område er Christer  
Bouijs doktorafhandling  (Bouij, 1998)  med under- 
søgelser af hvordan musiklærerstuderende udvikler 
deres musikfaglige syn på sig selv under musiklærer- 
uddannelsen. Denne tilgang til uddannelsesforsk-
ning handler om musiklæreridentitet; hvordan en 
musiklærerstuderende opfatter sig selv, sine fær-
digheder og sit fremtidige virke som musiklærer, hvor 
musikken ses som en del af en social kontekst. 

Det er et holistisk syn på færdighedsudvikling, hvor 
kompetenceudvikling og identitetsudvikling foregår i 
et dialektisk samspil, og hvor læringen ses som socialt 
funderet jf. Wengers teori om praksisfællesskaber og 
didaktisk design (Wenger, 2004). 

14



Model 3 Studieaktivitetsmodellen (Danske Professionshøjskolernes, 2013)

SAM illustrerer således en forventning om, at de stu-
derende iværksætter selvstændige studieaktiviteter 
og ikke kun studerer, når der er en underviser til st-
ede. Samtidig er det et krav til underviserne om at 
inddrage de studerende i studietilrettelæggelsen og 
være synlige og proaktive i faciliteringen af de stud-
erendes selvstændige studiearbejde. Et begreb som 
studieintensitet kommer i fokus og begrebet referer 
til øget både kvantitativ og kvalitativ indsats fra den 
enkelte studerende. 

I udgivelsen ”STUDIEAKTIVITETSMODELLEN” (Møl-
gaard & Qvortrup, 2015) refereres der til flere undersø-
gelser og analyser af studerendes studieintensitet, og 
samlet set tegnes et billede af at de studerende ikke 
udfordres tilstrækkeligt til at udnytte deres læring-
spotentiale. SAM får således konsekvenser for både 
underviserens didaktiske tilrettelæggelse af sin un-
dervisning og for den studerendes studieintensitet 
og måder at studere på. Klok og Mølgaard peger på 

studerende med afsæt i de mål og det indhold, der 
ligger for det enkelte modul i uddannelsen. Der ope- 
reres med fire kvadranter, der hver især refererer til 
en bestemt kategori af undervisnings- og studieaktivi-
teter, og til hvem der forventes at initiere og deltage i 
aktiviteterne (se model 3).
Kategori 1 består af studieaktiviteter, der er initieret 
af underviseren og hvor både studerende og under-
viser deltager.
Kategori 2 består af studieaktiviteter, der er initieret 
af underviseren, men hvor denne ikke selv deltager.
Kategori 3 består af studieaktiviteter der både ini-
tieres og udføres af studerende uden indblanding fra 
undervisere.
Kategori 4 består af studieaktiviteter studerende har 
taget initiativ til med deltagelse af underviser (Møl-
gaard & Qvortrup, 2015). 
SAM er relevant for både undervisere og studerende, 
og er afbilledet i Studieordningen for læreruddan-
nelsen i VIA, 2013.  

Kategori 1
Deltagelse af 

undervisere og 
studerende

Initieret af  underviser

• Alle typer af undervisning, hvor der  
  er en underviser til stede (fysisk eller  
  virtuelt netbaseret)  
• Vejledning, øvelser, feedback, intro 
  duktioner mv. 

• Praktikundervisning, vejledning i  
   praktikken 

• Eksaminer, prøver

Initieret af  underviser

Initieret af 
studerende

Initieret af 
studerende

Kategori 2
Deltagelse af 
studerende

Kategori 4
Deltagelse af under-

visere og studerende

Kategori 3
Deltagelse af studer-
ende

• Prjojekt- og gruppearbejde, arbejde 
  med portfolio 

• Forberedelse til undervisning, praktik 
   og eksamen 

• Arbejde med e-læringsobjekter 

• Praktik (observation, møder etc.) 

• Netbaseret introduktion til studieaktivi-
teter 

• Studiebesøg, feltstudier, stud-
ieture 

• Evaluering af studie og 
undervisning

• Debatarrangementer  
• Egen opsamling på 
   gruppearbejde 

• Studievejledning 

• Fællestimer

• Egen forberedelse til 
undervisning, praktik og 

eksamen  
• Selvstændige studieaktivi-

teter 

• Studiegrupper 

• Litteratursøgning

• Studiecafé
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1.4.2. Ressourceaftale

Hvad angår betingelser og rammer for undervis- 
ningen i af de musiklærerstuderende i individuelle 
udøvelsesfærdigheder må jeg se på ressourcetil-
delingsdokumenter, som er lokalt udarbejdede i de  
respektive professionshøjskoler i Dk. I Silkeborg er 
der således tale om, at der i tillæg til den generelle 
tildeling af arbejdstimer til undervisningsfagene,  
tildeles 100 at (inkl. lærerens forberedelse) pr. modul 
som en fast ressource til hele holdet samt 5 at (inkl. 
lærerens forberedelse) pr studerende til solounder-
visning og vejledning i henholdsvis sang, klaver og 
øvrige skolerelevante instrumenter. (Se bilag 1) 

1.4.3.Kompetencemålsdokumenter

Begrundelse for analyse af Kompetencemåls- 
dokumenter

I mine empiriske undersøgelser ifm. afhandlingens 
problemformulering er det nødvendigt at undersøge 
dokumenter, der knytter sig direkte til LU13 for at få 
indsigt i de elementer og fænomener, der rammesæt-
ter musiklæreruddannelsen og afdække intentionerne 
med musiklæreruddannelsen ift. min problemformu- 
lering. Herudover var det nødvendigt at afdække  
forventede arbejdsformer i musiklæreruddannelsen 
for at kunne lave et didaktisk design. 

Valget af dokumenter tog udgangspunkt i lovsætning- 
en af LU13, hvorefter jeg med forfulgte indbyrdes  
referencer mellem tilknyttede dokumenter, beskrevet 
som ”sneboldmetoden” af Kennet Lynggaard i  
”Kvalitative metoder” (Brinkmann & Tanggaard, 2015). 
Dette, kombineret med uformelle forespørgsler hos 
medlemmer af den nationale faggruppe i musik og 
dansk, gav anledning til at inddrage flg dokumenter, 
der kan beskrives som ”tekster, der udgøres af sprog, 
der er nedskrevet og fastholdt som sådant på et givet 
tidspunkt” (Brinkmann & Tanggaard, 2015):

tre perspektiver i SAMs relation til diskussionen om 
henholdsvis undervisningslektioner, studieaktivitet 
og studieintensitet:

• En uddannelsespolitisk og institutionel begrun-
delse der er optaget af ”kvalitet i uddannelserne 
og det heraf følgende krav om synliggørelse og 
dokumentation”. 

• En pædagogisk begrundelse der er optaget af, at 
der anvendes en bred variation af studieaktivi-
teter for at kunne indfri professionsuddannels-
ernes formål. 

• En uddannelsesdidaktisk begrundelse der er 
optaget af: ”hvordan man kan styrke studiein-
tensiteten gennem anvendelsen af mangfoldige 
undervisnings- og studieaktiviteter i et kvalitativt 
helhedsperspektiv”.

 
SAM’s konsekvenser for uddannelsesdidaktiske 
spørgsmål er særligt interessant at undersøge i 
denne sammenhæng, hvor der sigtes mod at lave et 
undervisningsdesign, hvor studieaktiviteter fra alle 4 
kvadranter søges inddraget, dog med særligt fokus på 
et afgrænset didaktisk design i modulet som i særlig 
grad kan understøtte arbejdsformerne som fremgår 
af studiemodellens kvadrant 2 og kvadrant 3.

Ud over undervisnings- og studieformer tilbyder SAM 
i sig selv ikke nogle didaktiske kategorier, og det er 
fortsat op til underviseren at få tilrettelagt en under-
visning, der har blik for de mange didaktiske kate-
gorier3. Den nye udfordring for underviserne bliver 
at se sig selv både som underviser og samtidig ini-
tiator og facilitator af studieaktiviteter, som ligger 
uden for selve undervisningen. En væsentlig opgave 
i denne sammenhæng er at se på, hvordan de stu-
derendes selvinitierede og selvstændige studier kan 
synliggøres, således at underviseren kan understøtte 
sammenhængen mellem studieaktiviteterne i de fire 
kvadranter og dermed de studerendes professions- 
rettede læring.

3 Fx jf. hiim og hippe’s didaktiske relationsmodel (Hiim & 

Hippe, 1997) og F. V. Nielsens Almen musikdidaktik (F. V. Nielsen, 

1998)
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at de med deres mere indirekte tilknytning ikke var 
relevante eller blot bidrog marginalt til besvarelse af 
problemstillingen for denne afhandling.
 
Min empiriindsamling, som er af kvalitativ karakter, 
og analyse tager afsæt i en fænomenologisk-herme-
neutisk tilgang, hvor jeg, på baggrund af beskrivelse 
af betingelserne for og indholdet af undervisningen 
i faget musik i LU13, samt beskrivelse af rammerne 
for musikstudiets tilrettelæggelse af studieaktivi-
tetsformer, vil forsøge at forstå arten af kompeten- 
cer, der kræves, samt hvordan disse relaterer sig til 
studieaktivitetsmodellens diktat af aktivitetsformer.  
I denne tilgang bliver det nødvendigt at have fokus på  
epoché4, som indebærer en fænomenologisk reduk-
tion, hvor ens egen forforståelse, baseret på tidlige-
re erfaringer, sættes i parentes (Fink-Jensen, 2012).  
Epoché er et gennemgående træk i hele empiriind-
samlingen og beskrivelsen, idet jeg forsøger at gå så 
åbent ind i undersøgelsen som muligt.

kompetencemål – viden og færdigheder

De færdigheder, som de lovgivende instanser bag 
LU13 efterspørger hos kommende musiklærere, er 
som noget nyt beskrevet som kompetencemål i de  
juridiske dokumenter, der ligger til grund for 
musiklæreruddannelsen i LU13. 

Med henblik på at identificere hvilken slags spille- og 
syngefærdigheder en musiklærer forventes at have 
ved endt studie, vil jeg, på baggrund af Aftaletekst af 
forligskredsen bag læreruddannelsen (Uddannelses- 
og Forskningsministeriet, 2012) samt Vejledning til 
master for kompetencemål i læreruddannelsens 
fag (Læreruddannelsens Musiklærerforening, 2012)  
foretage en analyse af kompetencemål, vidensmål og 
færdighedsmål i:
• Bekendtgørelse om uddannelsen til profes-

sionsbachelor som lærer i folkeskolen: Bilag 
2 Kompetencemål for undervisningsfagene. 
Musik 

• Nationale modulbeskrivelser for under-
visningsfaget Musik, modul 1 og 2

4 Beskrevet af Kirsten Fink Jensen i hendes bog ”For-

bløffende praksisser” (Fink-Jensen, 2012)

DOKUMENTER:
• Aftaleteksten (Uddannelses- og Forskningsmi- 

nisteriet, 2012) 

• Vejledning til master for kompetence mål for 
læreruddannelsens fag (Læreruddannelsens 
Musiklærerforening, 2012) 

• Bekendtgørelsen LU13 (“Bekendtgørelse om 
uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. Kompetencemål for under-
visningsfagene. Musik”, 1068) 
Nationale modulbeskrivelser (“Modulbeskriv-
elser musik. Modul 1: Musikalske udtryksform-
er i undervisning og læring.”, 2012), (“Modul-
beskrivelser musik. Modul 2: Musikledelse,  
musikalsk  læring  og  undervisningsmetodik”, 
2012, s. 2) 

• Kontrakt mellem Professionshøjskolerne og 
Moderniseringsstyrelsen om SAM (Danske Pro-
fessionshøjskoler, 2013)

Aftaleteksten som går forud for bekendtgørelsen 
giver et billede af baggrunden for og intentionerne 
med reformen som får sit endelige udtryk i bek-
endtgørelsen om LU13. Vejledning til master for 
kompetencemål for læreruddannelsens fag (Lærer- 
uddannelsens Musiklærerforening, 2012) sammen 
med aftaleteksten (Uddannelses- og Forsknings- 
ministeriet, 2012), gør det muligt for mig at analysere 
bekendtgørelsens kompetencemål og den nationale 
musikfaggruppes overføring af disse til de 2 natio-
nale modulbeskrivelser, i lyset af intentionerne med  
reformen. Kontrakten mellem professionshøjskolerne 
og moderniseringsstyrelsen om studieaktivitetsmo- 
dellen rammesætter arbejdsformerne for alle fag og 
kurser i hele læreruddannelsen, og den bliver derfor 
nødvendig at inddrage i udformningen af et uddan-
nelsesmæssigt element i undervisningsfaget musik. 
Indholdsanalysen af disse dokumenter tager afsæt i 
en hypotetisk-deduktiv analysemetode, idet jeg som 
underviser i musiklæreruddannelsen gennem mange 
år har en begrundet formodning om, hvad dokumen-
terne vil ”sige”, hvilket jeg gennem en analyse kan få 
bekræftet eller falsificeret.
 
Andre dokumenter forholder sig på forskellig måde 
til læreruddannelsesreformen, men jeg vurderede, 
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tredimensionel enhed af viden, færdigheder og reflek-
sion, som gør den lærerstuderende i stand til at ”hånd-
tere komplekse og udviklingsorienterede situationer i  
arbejds- eller studiesammenhænge (handlingsrum-
met), kunne indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt 
samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne 
af professionel etik (samarbejde og ansvar) og kunne 
identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, 
færdigheder og kompetencer i relation til profes-
sionen (læring).”

Ved hvert af kompetenceområderne angives, hvilk-
en viden og hvilke færdigheder som kan bidrage til  
udviklingen af det respektive kompetenceområde 
med et yderligere krav om klar sammenhæng mel-
lem videns- og færdighedsmålene. Viden bliver skit-
seret som ”den nyeste og bedste evidensbaserede 
viden om, hvad der virker i folkeskolen, såvel som  
udviklingsbaseret viden om professionens praksis 
samt anvendt teori og metode som professions- og 
praksisviden.” Færdigheder består i at kunne ”anvende 
fagområdets metoder og mestre de færdigheder, der 
knytter sig til beskæftigelse inden for professionen”.

Undervisningsfaget musik bliver således informeret af 
musikvidenskabelig viden samt pædagogisk, psykolo-
gisk og didaktisk viden af såvel almen som musikfaglig 
karakter. Hertil kommer den viden der knytter sig til 
mestring af de særlige færdigheder, som faget kræver. 
For musikfagets vedkommende er disse særlige fær-
digheder blandt andet evnen til at synge og spille på 
instrumenter.

Som nævnt i indledningen er der med LU13 sket en 
fundamental ændring i sammensætningen af den 
danske læreruddannelse, og med opstilling af kom-
petencemål for de lærerstuderende i stedet for de 
tidligere Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder 
kan det ses som et udtryk for et ”paradigmeskifte fra 
indholdsorientering til resultatorientering” (Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet, 2012). Aftaleteksten 
opstiller en række grundsten for den ny læreruddan-
nelse, hvor punkt 1 er ”højere krav og mere faglighed”, 
og punkt 2 lyder ”kompetencemål med sammenhæng 
til folkeskolen”. 

Disse to første grundsten i aftaleteksten forud for 
LU13 hænger sammen på den måde, at det netop bli- 
ver gennem kompetencemål, der afspejler øgede krav 
til, hvad den studerende skal kunne efterendt uddan-
nelse, nemlig at den enkelte studerende forventes 
at opnå både en dybere (beherskelsesniveau) og 
bredere (vidensområder) lærerfaglighed og hermed 
kompetence til at varetage opgaverne i den danske 
folkeskole. I Vejledning til master for kompetence-
mål i læreruddannelsens fag (Læreruddannelsens 
Musiklærerforening, 2012) beskrives kompetencebe-
grebet på flg. måde: ”Kompetencer er dispositioner til 
håndtering af særlige krav. Dispositioner ses i kom-
petencebegrebets tre dimensioner viden, færdighe- 
der og refleksion. […] Kompetencer forstås med  
andre ord som kapaciteten til på vellykket måde at 
kunne håndtere komplekse krav og opgaver og kunne 
handle i en konkret kontekst gennem mobilisering af 
de tilegnede ressourcer: viden, færdigheder og reflek-
sion.” Sammenhængen mellem kompetencekravene 
og konkteksten, hvori disse skal bringes i spil, bet-
ones med ”Kompetencer relaterer altid viden til et  
handlingskrav i pædagogisk praksis”.
Kompetencemålene i de enkelte fag i læreruddan-
nelsen er organiseret i 4 kompetenceområder, 
der hver især afspejler tre dimensioner, der står 
i et gensidigt vekselvirkningsforhold til hinanden, 
det er viden, færdigheder samt refleksioner over 
disse. En kompetence præsenteres hermed som en 
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Model 4      Fra ”Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Disse kilder til viden og færdigheder peger i modellen 
(model 4), ind i den undervisningspraksis, der foregår 
i læreruddannelsen med intentionen om, at de for-
planter sig videre med den studerende ud i dennes 
undervisningspraksis. En stadig cyklus mellem un-
dervisningspraksis og refleksion over denne munder 
i modellen ud i opbyggelsen af en fagligt funderet, 
didaktisk kompetent, reflekteret praktiker – som i 
denne sammenhæng er en musiklærer, der ved den 
afsluttende kompetencemålsprøve bl.a. kan demon-
strere ”musiklærerkompetencer, der dokumenteres 
med inddragelse af sang, brugsklaver, spil på selv- 
valgt instrument samt musikledelse” (“Bekendtgørelse 
om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. Kompetencemål for undervisningsfa-
gene. Musik”, 1068).
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De 4 kompetenceområder for faget musik er: 

Musikudøvelse,
Musikalsk skaben 
Musikforståelse og 
Musikdidaktik

De tre første kompetencemål modsvarer 
folkeskolens kompetenceråder i Fagformål 
for faget musik (Ministeriet for børn under-
visning og ligestilling. Styrelsen for under-
visning og kvalitet, 2016), hvilket markerer 
en klar sammenhæng med folkeskolen, som 
aftaleteksten påbyder.

Ved gennemgang af kompetencemålene for 
musik (“Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
Kompetencemål for undervisningsfagene. 
Musik”, 1068) findes krav til færdigheder 
indenfor instrumentspil og sang, hovedsag-
eligt i forbindelse med kompetencemålet 
musikudøvelse. Videns- og færdighedsmål, 
som handler direkte om krav til spille- og 
syngefærdigheder, er markeret med orange.
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Vidensmål:  
Den studerende har viden om

Færdighedsmål:  
Den studerende kan

musikteori, repertoire, stilarter, spilleteknik, instruk-
tion og ledelse i forbindelse med klaverspil

lede og akkompagnere fællessang og musikakti-
viteter på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af 
stilarter

stemmearbejde i relation til musikalsk udvikling og 
udvikling af egen og andres stemmer

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som 
hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen

musikalske genrer, motoriske/tekniske øveproces-
ser, musikalsk fortolkning

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil 
med forståelse for genre og teknik

udvikling af børns stemmer, kor/sang-metodik, ind-
studering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og 
traditioner

lede stemmearbejde, fællessang og én- eller fler-
stemmigt kor i et bredt udvalg af genrer

sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt 
analog og digital teknologi

vejlede og lede sammenspil differentieret på bag- 
grund af egen beherskelse af relevante instrumenter

kroppens, bevægelsens og legens betydning for 
musikalsk udvikling og læring og

lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og 
dramatisering med øje for elevers potentialer og 
forudsætninger og

læreprocesser og organisering. etablere læringsrum for elevers selvstændige arbej-
de med musikudøvelse.

Kompetencemål: 
Den studerende kan begrundet lede musikalsk ud-
foldelse i et inkluderende klassefællesskab. Tabel 1.

Kompetenceområde 1: 
Musikudøvelse omhandler inkluderende ledelse 
af musikalsk udfoldelse i klassefællesskabet såvel 
som i mindre grupper på baggrund af individuelle  
musikalske færdigheder.

Tabel 1
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Krav til at den studerende kan spille og synge fremgår her direkte af  
færdighedsmålene, men ser ud til at hænge sammen med de overfor  
stillede vidensmål. Herved fremstår en forestilling om, at det er en viden, 
der sættes i spil i forbindelse med udvikling af spille- og syngefærdigheder. 

I kompetencemål for undervisningsfaget musik kan færdigheder hermed 
opfattes som dét, en musiklærer skal kunne gøre med afsæt i den viden 
han/hun har. Denne umiddelbare sammenhæng mellem videns- og  
færdighedsmål vender jeg tilbage til senere. Direkte krav til spille- og  
syngefærdigheder dukker også op i kompetenceråde 2 og 3, henholdsvis  
Musikalsk skaben og Musikforståelse:

Kompetencemål: 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennem-
føre, evaluere og udvikle kreative musikalske pro-
cesser på udfordrende og anerkendende måder, der 
udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og 
udvikle musik. (Tabel 2).

Vidensmål:  
Den studerende har viden om

Færdighedsmål:  
Den studerende kan

musikteori, notation, arrangement, instrumentation 
og satslære og musikalske læremidler

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt 
udvalg af stilarter for varierede målgrupper med 
forskellige pædagogiske formål

kreative processer, musikalsk interpretation og vari-
erede udtryksformer

skabe musik på baggrund af egne vokale og instru-
mentale færdigheder med musikalsk nysgerrighed, 
autenticitet og overblik

lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og 
internetressourcer

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab 
og kreativt værktøj

kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier 
om improvisation og komposition samt musikkens 
æstetiske og innovative potentialer

lede kreative musikalske processer i vokal-, bevæ-
gelses- og instrumentalaktiviteter, herunder såvel 
komposition som improvisation

Kompetenceområde 2: 
Musikalsk skaben omhandler at arrangere, improvi- 
sere og komponere musik samt igangsætte og lede 
skabende musikalske aktiviteter.

Tabel 2
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Kompetencemål: 
Den studerende kan varetage undervisning i musik 
som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen.  
(Tabel 3).

Vidensmål:  
Den studerende har viden om

Færdighedsmål:  
Den studerende kan

musik i et historisk, psykologisk, oplevelsesmæssigt, 
æstetisk og samfundsmæssigt perspektiv, herunder 
forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskultur-
er samt musik og medier

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk, kul-
turelt og historisk fænomen

musikteori og musikalsk analyse, fortolke musik i et bredt udvalg af stilarter og genrer

hørelære, musikalsk frasering, instrument- og stem-
meteknik og -brug i forskellige musikalske stilarter

udtrykke musikalsk forståelse gennem vokal og 
instrumental udøvelse

musikalske genrer, stilarter og musikhistorie og formidle musik i forskellige genrer og stilarter fra 
forskellige historiske perioder og

metoder til musiklytning og musikalsk udvikling. planlægge, gennemføre og evaluere varieret 
og aktiverende undervisning i musiklytning og 
musikoplevelse.

Kompetenceområde 3: 
Musikforståelse omhandler analyse og oplevelse 
af musik i et strukturelt, kulturelt og historisk samt 
et overordnet æstetisk perspektiv både i relation til 
egen beskæftigelse med musik og i relation til almen 
musikundervisning.

Tabel 3
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Det sidste kompetenceområde, Musikdidaktik, af- 
spejler ikke direkte folkeskolens kompetencemål, 
men angiver et mere overordnet professionssigte 
som bliver måden der arbejdes med de ovenstående 
kompetenceområder i lærerprofessionen, og der-
for bl.a. gennem de spille- og syngefærdigheder der 
kræves i kompetenceområderne 1, 2 og 3. På denne 
måde kan solide spille- og syngefærdigheder ses som 
et basalt element i en musiklærerkompetence.

Kompetenceområde 4: 
Musikdidaktik omhandler teoretisk funderet, profes-
sionelt og udviklingsorienteret musikundervisning i 
folkeskolen.

Vidensmål:  
Den studerende har viden om

Færdighedsmål:  
Den studerende kan

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, 
kulturbærende og identitetsskabende fænomen, 
begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og 
indhold

formulere differentierede undervisnings- og lærings- 
mål for musikundervisning

musikalsk læring og progression, undervisnings-
differentiering, læreplaner i musik og læremidler i 
musikfaget

udvælge undervisningsindhold til såvel enkelt-
aktiviteter som længere forløb differentieret og 
inkluderende

undervisningsmetodik, klasseledelse, 
musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formel-
le og uformelle læreprocesser

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige 
leder og dirigent til den lydhøre og inspirerende 
igangsætter i og med musik

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske ud-
vikling, æstetiske læreprocesser, musikalitetsteori

varetage undervisning med øje for elevernes  
musikalske forudsætninger, udvikling og potentialer

evalueringsmetoder og observation og iagttagelse 
som metoder til at skabe viden om musikunder-
visning i folkeskolen

analysere egen og andres musikundervisning med 
henblik på udvikling af musikundervisning i folkesko-
len gennem anvendelse af data fra evalueringer

læremidler samt resultater fra forskning og 
udviklingsarbejde

analysere undervisningsmidler hensigtsmæssigt i 
forhold til undervisningens mål og centrale indhold 
samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde,

tværfaglighed og anvende musikfaget i samspil med andre fag og 
aktiviteter på skolen og

musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykolo-
gisk, socialt og kulturelt fænomen

bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i 
musikfaget og på skolen generelt

Kompetencemål: 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennem-
føre, evaluere og udvikle undervisning i musik.  
Tabel 4.

Tabel 4
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Modul 2: 
Musikledelse, musikalsk læring og undervisnings- 
metodik betones det at:
• Der er fokus på at udvikle de studerendes 

forudsætninger for ledelse af og deltagelse i 
udøvende musikalske aktiviteter, herunder sam-
menspil, kor og sang i grupper og individuelt.  

• Der lægges vægt på musikpædagogisk og -dida-
ktisk refleksion over viden og færdigheder, der 
indgår i modulets indholdsområder 

I kriterierne for gennemførelse af modulet er det et 
krav at: ”Den studerende skal indstudere et af de tre 
arrangementer på holdet gennem anvendelse af egne 
instrumentale eller sanglige færdigheder”.

I rækken af videns- og færdighedsmål for hvert enkelt 
modul indgår formuleringer fra bekendtgørelsen, der 
handler om udvikling af spille- og syngefærdigheder.
 
Mængden af målbeskrivelser, der både indirekte og di-
rekte afkræver spille- og syngefærdigheder af en fær-
diguddannet musiklærer, viser nødvendigheden af, at 
musiklærerstuderendes udvikling af spille- og synge-
færdigheder må tages alvorligt – selv i lyset af at der 
gives ganske få ressourcer til dette udviklingsområde.
 
Men når vi taler om denne slags færdigheder, hvor-
dan er så forholdet mellem kolonnen med vidensmål 
og kolonnen med færdighedsmål? Hvordan hænger 
viden om spil og sang egentlig sammen med fær-
digheder i spil og sang? I bekendtgørelsen for LU13 
ses et vidensmål som opfyldt, når den studerende 
ved noget om, hvad der virker i folkeskolen, profes-
sionens praksis samt professions- og praksisviden  
(se model 4), en traditionelt set kognitiv viden som  
tilegnes igennem tankeprocesser. Denne viden 
hænger, ifølge kompetencemålstænkningen i vejled-
ningen til master for kompetencemål i læreruddan-
nelsens fag, sammen med de overfor stående fær-
dighedsmål og må tænkes med i forhold til at kunne 
noget bestemt, i denne sammenhæng færdigheder i 
at kunne spille på instrumenter og kunne synge. Det 
kan illustreres med dette eksempel fra kompeten-
ceområdet musikudøvelse, hvor vidensmålet ”den 
studerende har viden om musikteori, spilleteknik, 
repertoire, stilarter, instruktion og ledelse i forbin-
delse med klaverspil” lægger et kognitivt grundlag 

Ovenstående beskrivelser er fra bekendtgørelsen 
(2013), og de anviser eksempler på færdighedsmål fra 
alle 4 kompetenceområder for faget musik, der knyt-
ter sig direkte til den musiklærerstuderendes egne 
udøvelsesfærdigheder.
 
Læreruddannelsens undervisningsfag er hver især 
fordelt på 3 moduler á 10 ETCS, hvoraf de 2 af mo- 
dulerne er beskrevet af den nationale faggruppe til-
hørende faget, og således er to af musikfagets mo- 
dulers overordnede indhold og kompetenceområder 
beskrevet af den nationale faggruppe for faget musik. 
I forhold til krav om at de studerende udvikler deres 
spille- og syngefærdigheder, er det værd at bemærke, 
at der i den korte beskrivelse af modulet – både for 
modul 1 og 2 – er angivet eksplicitte krav om fokus 
på de studerendes udvikling af spille- og syngefær-
digheder: ”Der lægges endvidere særlig vægt på 
udvikling af den studerendes egne musikalske fær-
digheder”. Herudover nævnes anvendelse af spille- 
og syngefærdigheder i den korte beskrivelse for både 
modul 1 og 2:

Modul 1: 
Musikalske udtryksformer i undervisning og læring: 
• ”Der arbejdes med varierede musikalske 

udtryksformer med krop, stemme, instrumenter 
og andre lydkilder.” 

• ”Som en væsentlig del indgår kreative, æstetiske 
arbejdsformer og læreprocesser samt refleksion 
over viden og færdigheder opnået gennem arbe-
jdet med de forskellige udtryksformer.” 

 
Endvidere står der i kriterier for gennemførelse af 
modulet: 

• ”Den studerende skal kunne anvende egne 
instrumentale og sanglige færdigheder i en 
musikpædagogisk kontekst der understøtter og 
udvikler elevers musikalitet, musikforståelse og 
musikalske færdigheder.”
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musikudøvelsesfærdigheder er veltilrettelagt øvning. 
Potentialet for at kunne opøve musikalsk ekspertise 
ligger latent i alle fra fødslen, og det er kort fortalt 
det enkelte individs møde med omgivelsernes musik-
former og – aktiviteter, der former hans/hendes musi-
kalitet i bred forstand. 

Musikalitet skal her forstås som evnen til at opfatte 
få eller flere af musikkens mangfoldige dimensioner,  
jf. Frede V Nielsens korrespondensmodel (F. V. Niel-
sen, 1998). Med henvisning til flere forskningsresul-
tater, gøres der op med den meget rodfæstede myte 
om, at musikalitet er arvelig.  Arveligt betingede fak-
torer udelukkes ikke helt, men ved opøvelse af fær-
digheder i særligt instrumentalspil er det evident, at 
der er en klar sammenhæng mellem færdigheder 
og øvetid, og at øvningen må opretholdes, hvis fær-
dighederne fortsat skal udvikles. Øvning behøver 
ikke nødvendigvis at foregå i tilknytning til formel 
undervisning, det ser tværtimod ud til, at selv-moti-
veret uformel ”gåen på opdagelse i musikken” – gerne 
sammen med andre - er vigtig for udvikling af fær-
digheder. Sloboda (Hargreaves m.fl., 1997) refererer 
til undersøgelser, der tyder på, at det sociale aspekt 
undervejs i opøvelsen af færdigheder har en stor be-
tydning, og antyder at kombinationen af formelt mål-
rettet øvning og uformel selvinitieret musikudøvelse 
kan være udslagsgivende for, at den enkelte klarer sig 
gennem vanskelige øveperioder og fortsat udvikler 
sine færdigheder. 

Uanset hvilke situationer musikudøvelsen finder 
sted i - alene, sammen med andre, eksperiment-
erende eller målrettet - skal der bruges lang tid på 
øvning, for at musikudøvelsesfærdigheder udvikles. 
At kunne spille et musikinstrument kræver kropslige 
færdigheder som præcist timede og positionerede  
finger- og håndbevægelser, og ved spil på stort set 
alle instrumenter kræves der koordinering af og/eller 
indbyrdes uafhængighed mellem fingre, hænder og  
fødder. Hvert instrument stiller særlige krav til udøv-
eren; kendskab til instrumentets opbygning, opøvning 
af særligt kropsskema og for at kunne spille efter 
noder kræves kendskab til bestemt slags notation og 
evne til at overføre det læste til klingende musik. Og 
at kunne spille på et instrument – i teknisk henseende 
– er, med Slobodas ord, blot begyndelsen, hertil 
kommer færdigheder i timing, dynamik, klang m.m.,  
elementer som betegnes som essensen ifm. musikalsk 

for færdighedsmålet ”den studerende kan lede og  
akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på 
klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter”. De 
særlige færdighedsmål, der udgør kompetence-
målene, beskrives i vejledningen til masteren som 
tekniske, metodiske, kreative, innovative færdighed-
er, hvilket ikke er tilstrækkeligt dækkende hvad  
angår spille- og syngefærdigheder, som har det særlige  
kendetegn, at de er kropsligt forankrede. Oven-
stående eksempel afspejler musikalske færdigheders 
kompleksitet og vanskeligheden ved at beskrive 
disse, hvilket jeg vil undersøge yderligere i det følgen-
de kapitel om udvikling af en musiklærers kropsligt 
forankrede spille- og syngefærdigheder.

1.5. Udvikling af kropsligt 
forankrede musiklærer- 
færdigheder

I LU13 er der tale om en musiklæreruddannelse, hvor 
viden og færdigheder fremstilles som grundlaget for 
udvikling af kompetence, der gør en musiklærer i 
stand til at lede ”musikalsk udfoldelse i klassefælles- 
skabet såvel som i mindre grupper på baggrund af  
individuelle musikalske færdigheder” (“Bekendt-
gørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. Kompetencemål for under-
visningsfagene. Musik”, 1068), bliver det nødven-
digt at finde ud af, hvilken slags viden der ligger bag  
generering af færdigheder i spil og sang, og  
særligt hvordan musiklæreruddannelsen tilrettelæg-
ges bedst muligt, for at den musiklærerstuderende 
kan bevæge sig fra videns-kolonnen til færdigheds- 
kolonnen i de beskrevne kompetencemål. Det  
forudsætter at begrebet viden ses i et bredere per- 
spektiv, end der generelt er tradition for i uddannel-
sessystemet, hvor kognitiv indsigt og forståelse er 
den dominerende definition på viden.
 
Jeg vil indledningsvis undersøge, hvordan man  
udvikler færdigheder i at spille og synge ved at træk-
ke på undersøgelsesresultater fra forskning om 
udvikling og opøvning af musikalske færdigheder. 
Omfattende forskning og evidensbaserede undersøg- 
elser (Hargreaves m.fl., 1997), (Sloboda, 2005c), (Slo-
boda, 2005b), (Sloboda, 2005d), (Sloboda, 2005a), 
(Hallam & Jørgensen, 2009), (Shuter-Dyson, 1999), 
(Runfola & Swanwick, 2002) peger først og frem-
mest på, at den mest direkte aktivitet til opøvelse af 
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disse hovedsageligt til at foregå under andre om-
stændigheder end som soloundervisning, hvor der 
sidder én underviser med én studerende. Den mulige 
rammesætning af en sådan læringsplatform i under-
visningsfaget musik i læreruddannelsen vender jeg 
tilbage til i kapitel 2.
 
Den musiklærerstuderendes selvstændige arbejde 
med udvikling af de musikalske udøvelsesfærdig- 
heder er kropsligt forankret, og er noget der læres, 
mens man gør det. Klaus Nielsen (K. Nielsen, 2002) 
beskriver i artikel om læring og uddannelse inden 
for musik og idræt, hvorledes en sådan kropsligt 
forankret læreproces foregår under selve udøvelsen. 
Færdigheden opøves gradvist i en vekslen mellem 
instruktion fra en underviser og/eller ”feed-back” fra 
produktet i selve udøvelsesnu’et. Når det drejer sig 
om musikudøvelse, kan produktets (her fx instrumen-
tets eller stemmens) feed-back både være auditiv, 
taktil og visuel. Det er færdigheder, ”som viser sig, når 
musikeren sætter sig for at spille, […] den lærende er 
i konstant dialog med redskaber og materialer”, der 
”konstant svarer den lærende igen, og derigennem 
lærer vedkommende” (K. Nielsen, 2002). 

I en musikundervisningskontekst må det endvidere 
være færdigheder, som er så indlejret eller forankret 
i kroppen, at udøvelsen kan foregå uden bevidst op-
mærksomhed, dvs automatisk, idet en musiklærers 
fulde fokus må være på elevernes (musikalske) ak-
tivitet. Forfølger jeg Klaus Nielsens tankegang ift. 
hvordan de musiklærerstuderende udvikler profes-
sionsrettede spille- og syngefærdigheder, vil ”pro-
duktets feed-back” således også omfatte selve un-
dervisningssituationens feed-back. Det vil sige et 
direkte kontekstbundet svar tilbage til, i dette tilfælde 
den musiklærerstuderende (ikke bare fra instrumen-
tet eller stemmen men hele konteksten) på hvor-
dan hans/hendes spille- og syngefærdigheder fun-
gerer her og nu og måske endda samtidigt give den 
udøvende musiklærerstuderende en fornemmelse 
af, hvad der skal forbedres. På denne måde viser det 
sig, at udviklingen af professionsrettede spille- og syn-
gefærdigheder, som krævet i kompetencemålsdoku-
menterne, kræver en kropslig forankring som udvikles 
på baggrund af kompleks handlingsgenereret viden 
og kunnen i en professionssammenhæng; En krops-
ligt forankret musikalsk viden, der afføder en ”kun-
nen”, som i kompetencemålene kaldes færdighed, der 
bidrager til udvikling af musiklærerkompetence.

udøvelse. Uden disse ville en spilledåse kunne gøre 
det ligeså godt (Hargreaves m.fl., 1997).

En hensigtsmæssig tilrettelæggelse af øvningen an-
gives som fundamental for en sammenhængende ud-
vikling af tekniske (kropsskematiske) og udtryksmæs-
sige færdigheder. Overordnet set findes der ikke en 
”best practice” ift. øve strategier, da det afhænger 
af hvem man er, hvad der skal læres, i hvilken sam-
menhæng der skal spilles m.m. Det, der pointeres 
igen og igen inden for teorier om udvikling af musi-
kalske udøvelsesfærdigheder, er nødvendigheden af 
øvetid, støtte og motivation. Hvad angår øvetid kan 
det siges kort med ordsproget: ”øvelse gør mester”; 
læring sker ved gentagen møde med det, der skal 
læres. Der er som tidligere beskrevet flere særlige 
kundskaber involveret i at kunne spille et instrument, 
og for effektivt udbytte af øvningen (ift. både tekni-
ske og udtryksmæssige færdigheder) anses støtte, 
i form af tilpasset veltilrettelagt undervisning, der 
tilgodeser den enkeltes læringstempo og -stil, som 
værende yderst vigtig. I denne forbindelse henvises 
der til resultater af undersøgelser, der peger på, at 
soloundervisning viser sig at være mere effektiv for 
den udvikling af de ovenfor nævnte færdigheder end 
gruppeundervisning (Hargreaves m.fl., 1997)5. 

Forskning i udvikling af musikudøvelsesfærdigheder, 
inklusive den forskningslitteratur jeg har inddraget 
ovenfor, er primært foretaget i undersøgelser af hvor-
dan børn, unge og voksne udvikler instrumentale fær-
digheder i musikuddannelser og musikskoler, hvor 
soloundervisning er den dominerende form for un-
dervisning suppleret med arbejde i mindre grupper 
med en underviser.
 
I en læreruddannelse, hvor ressourcetildelingen til 
undervisningsfag ikke rækker til soloundervisning, 
og hvor kropstekniske og udtryksmæssige evner 
skal ses i et professionsrettet perspektiv, er oven-
stående forskningskonklusioner vigtige, men ikke 
tilstrækkelige til at kunne tilrettelægge en lærings- 
platform i undervisningsfaget musik hvor fokus er 
på udvikling af spille- og syngefærdigheder, der skal 
kunne anvendes i undervisningssituationer som en 
integreret del af musiklærergerningen. Ydermere 
kommer de musiklærerstuderendes udvikling af 

5 En oplysning der giver teoretisk baseret fodfæste i argu-

mentationen for soloundervisning i musiklæreruddannelsen.
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stem som automatisk kontrollerer vores bevægelser. 
Disse udformes gradvist af den enkeltes ”intentionelle 
oplevelse eller målrettede adfærd” (Gallagher, 2002). 

Den enkeltes kropsskema kontrollerer ubevidst og 
automatisk vores bevægelser og kan henholdsvis 
understøtte eller forhindre os i vores intention og 
dermed forme vores bevidsthed om, hvad vi kan med 
vores krop. På denne måde er også vores spille- og 
synge færdigheder kropsligt betinget. I vores daglige 
færden har vi, med Gallaghers ord, ikke behov for et 
konstant kropspercept (perceptuel overvågning af 
kroppen), men omvendt kan bevidstgørelsen om egen 
kropsaktivitet medvirke til ændringer i kropsskemaet. 
Bevidst perceptuel opmærksomhed på kropsde-
lenes position, stilling eller bevægelse, kan interagere 
med- og forme et kropsskema på komplekse måder 
I gennemgangen af sine empiriske studier, anvender 
Gallagher de psykologiske begreber proprioception 
og deafferentiering, som kan være anvendelige når 
jeg prøver at forstå de studerendes aktuelle spille- og 
synge færdigheder. 

Proprioception er et begreb, som betegner den  
kropslige sans, der gør det muligt for os at vide, hvor-
dan vores krop og lemmer er positioneret. Deaffe- 
rentiering betegner manglende proprioceptive input 
fra dele af kroppen. I relation til min problemstilling 
betyder god proprioception fx at vide, når man spiller, 
hvor hænder og fingre er positioneret uden at behøve 
at se på dem; eller at vide man har den rette holdning 
uden at behøve at se sig i et spejl. 

Deafferentiering kan således have indflydelse på 
om udøvelsen af bestemte musikpassager eller 
hele musikstykker lykkes efter hensigten. Gallagher 
nævner, at deafferentiering kan afhjælpes ved styring 
af bevægelser gennem kognitiv intervention og visuel 
førelse af kropsdelene. I denne sammenhæng bety-
der det, at et utilstrækkeligt kropsskema ved spil på 
et instrument eller ved krævende sangpassager, kan 
afhjælpes ved bevidst mental og perceptuel opmærk-
somhed mod den del af kroppen, der ”har problemet”.

Jeg vil i det følgende inddrage Sven-Erik Holgersen 
(Holgersen, 2011) og Shaun Gallagher (Gallagher, 
2002) som i deres beskrivelser af kropsligt forankrede 
færdigheder taler for en helhedsorienteret forståelse, 
som rummer disse færdigheders store kompleksitet 
af kognitive, følelsesmæssige og kropslige elementer.

 

1.6. En fænomenologisk 
forståelse af kropligt forankrede 
musikalske færdigheder

1.6.1. Gallaghers krops-fænomenologiske til-
gang

Shaun Gallager giver i artiklen ”Født med en krop” 
(Gallagher, 2002) en fænomenologisk forklaring på 
kropslige udfoldelser som bl.a. ses ved instrumentspil 
og ved sangudfoldelse. Ifølge Gallagher har forskere 
(med markante undtagelser som fx Merleau-Ponty) 
inden for både kognitionsforskning og fænomenolo-
gien kun gradvist erkendt den mulighed, at fænome-
nologi kan være direkte relevant for en videnskabelig 
forståelse af kognition. Han gør i sin artikel ”Født med 
en krop” opmærksom på, at der stadig ikke gives et 
præcist svar på, hvordan fænomenologien bidrager til 
den videnskabelige forståelse af kognition. 

På baggrund af en fænomenologisk analyse af  
kroppen, som vi lever den, tilbyder Gallagher med 
sine begreber ’kropsbillede’ og ’kropsskema’ og dis- 
ses dialektiske samspil, en forklaring på sammen-
hængen mellem mentale og fysiske fænomener. Gal-
lagher definerer begreberne således: ”Kropsbillede er 
et (undertiden bevidst) system af perceptioner, hold-
ninger og overbevisninger angående ens egen krop. 
Kropsskema er et system af processer, som konstant 
regulerer stilling og bevægelse – sensomotoriske pro-
cesser, som virker uden refleksiv indsats eller nød-
vendigheden af perceptuel overvågning” (Gallagher, 
2002).

Gallagher forklarer, hvordan de to begreber beskriver 
kroppens virke på hver sin måde og hvorledes de står 
i et dialektisk forhold til hinanden. Begrebet kropsbil- 
lede beskriver således vores egen kropsperception; 
vores opfattelse af og bevidsthed om vores krop og 
det vi gør med den, hvorimod kropsskema ikke er 
en bevidst proces. Kropsskemaet er et komplekst sy- 
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besidder. I kompetencemålene for undervisnings- 
faget musik beskrives de formelle videns- og  
færdighedsmål, som den studerende skal tilegne sig i 
løbet af uddannelsen. I forbindelse med målene i rela-
tion til udvikling af musikudøvelsesfærdigheder er der 
brug for en udvidet forståelse af viden. Det særlige 
ved den viden der i kompetencemålene bidrager til 
spille- og syngefærdigheder er, at det må være en 
inkorporeret viden. 

Den musiklærerstuderendes udvikling af disse kom-
plekse færdigheder sker i en proces hvor kognitive 
og kropslige færdigheder er forviklede og det giver 
derfor ikke megen mening i denne sammenhæng 
at skille viden og færdigheder ad. Viden og kunnen 
udvikles parallelt i musikudøvelsessituationen. I mu- 
sikundervisningen hvor musiklæreren helt naturligt 
og på inspirerende vis spiller og synger for og med 
eleverne, må hans/hendes opmærksomhed nød-
vendigvis rettes bort fra kroppen, ud mod eleverne 
og aktiviteten i rummet eller mod at omsætte noder  
og/eller akkorder til musik, fortolke en tekst og forme 
det musikalske udtryk. Når kropsskemaet tillader 
at musikken fungerer og udøvelsen bare sker, bli- 
ver instrumentet og stemmen en operativ udvid- 
else af vores musikalske intention og handlen. Men  
inden vi når dertil, inden færdighedsniveauet match-
er musikstykkets sværhedsgrad eller vores mentale 
forestilling om hvordan musikstykket skal lyde, kan 
vi ved målrettet indsats få kontrol over bevægelsen 
gennem brug af kropsbillede til at hjælpe med kon-
trollerede bevægelser. Kun gennem praksis udvikles 
færdighederne, og kun gennem gentagne oplevelser 
af bestemte bevægelser, lærer vi at kontrollere vores 
bevægelser.
 
Holgersen og Gallaghers fænomenologiske til-
gang til musikudøvelsesfærdigheder implicerer en 
medtænkning af dem, som afkræves disse færdighe- 
der, hvilket inden for denne opgaves kontekst er de 
musiklærerstuderende. Den enkelte musiklærerstu- 
derendes udvikling af kropsligt forankrede færdighe- 
der må forstås i sammenhæng med dennes levede liv, 
og udvikles derfor i relation til den enkeltes holdninger, 
overbevisninger og ikke mindst mening med livet. På 
denne måde bliver præmissen, for at de påkræve-
de færdigheder opnås, at den musiklærerstuderen-
de kan se meningen med det og dermed motiveres 
for at lære og at udvikle sig. Læring hænger således  
sammen med den enkeltes forståelse af sig selv, dét 

1.6.2. Holgersens forståelse af 
færdighedsdimensionen i mu-
sisk-æstetiske fag

I artikel om færdighedsdimensionen i mu-
sisk-æstetiske fag foreslår Sven-Erik Holgersen (Hol-
gersen, 2011) en holistisk og fænomenologisk tilgang 
til forståelsen af musikalske færdigheder, og beskri-
ver ”hvordan de er forankret i levet liv, herunder deres 
kropslige forankring” og giver hermed anledning til en 
dybere forståelse af, hvordan musikalske udøvelses-
færdigheder er kropsligt forankret og betinget. Han 
skitserer, hvordan færdigheder ud fra et psykologisk 
perspektiv bestemmes som en kombination af per-
ceptuelle, kognitive, psykomotoriske og distribuerede 
færdigheder. 

Musikalske færdigheder bliver således beskrevet 
som komplekse processer, der koordinerer integre-
rede sansebaserede oplevelser, musikalsk tænkning, 
hukommelse og problemløsning, motoriske og  
kropsperceptuelle bevægelser samt kontekstens 
stimulering. Holgersen pointerer, at ”en given fær-
dighed dermed også må trække på, hvordan det 
kropslige, det kulturelle og det handlingsmæssige er 
forviklet” (Holgersen, 2011), og referer til det engelske 
udtryk ”embodied knowledge”, der bedst benævner 
den viden der kobler sig til disse musikudøvelsesfær-
digheder, der er en forening af kognitive færdighed-
er (knowing that) og kropslige færdigheder (knowing 
how); en forståelse af hvad der skal gøres i en be-
stemt sammenhæng, hvor kroppen automatisk ar-
bejder med drevet af intentionerne med handlingen. 
Denne forståelse rummer således både kropslige, 
kognitive og emotionelle elementer. Ud fra denne ho-
listiske og kropsfænomenologiske vinkel kendetegnes 
fx færdigheder i klaverspil ved, at den udøvende, ud 
fra et gennem sanserne erfaret kendskab til klaverets 
opbygning og anvendelsesmuligheder, behersker de 
psykomotoriske spilleteknikker som konteksten for-
drer, kan justere sit spil undervejs i udøvelsen i for-
hold til det konteksten nødvendiggør, og dette på en 
automatiseret måde hvor kroppen og psyken arbejder 
intuitivt uden bevidst indblanding fra den udøvende.
 
Udvikling af passende musikudøvelses færdigheder 
i en musiklærerkontekst handler om sammenhæng 
mellem de færdigheder en professionsudøvelse 
kræver og de færdigheder professionsudøveren 
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”Begrebet transformativ læring omfatter al læring, 
der indebærer ændringer i den lærendes identitet”  
(Illeris, 2013). I sin forståelse af begrebet betoner han 
det særlige forhold mellem kompetencer og identitet, 
at de er gensidigt forbundne, og derfor ikke kan ana- 
lyseres eller forstås uafhængigt af hinanden.

Når det i LU13 er kompetencemålene, der er styren-
de for undervisningen og studiet som helhed, bliver 
det nødvendigt at skabe forhold i uddannelsen, hvor 
det faglige indhold dels kan tilegnes på en måde, der 
er i trit med den enkeltes identitetsforståelse, dvs. 
forståelse af sig selv, dels her og nu men i uddannel-
sessammenhæng især også i et fremtidigt profession-
smæssigt perspektiv, og dels på en måde hvor dette 
kommer i spil i professionslignende kontekster (når 
muligheden ikke er der, for at gøre det i selve profes-
sionen). At udmønte samspillet mellem skolelæringen 
og praktikerfaringerne i transformativ erkendelse og 
identitetsudvikling, både i henhold til det faglige og 
det personlige, synes således ofte i for høj grad at 
være overladt til de studerendes individuelle erfar-
ingsbearbejdelse. Og det på trods af at, uddannelses-
forløb, der veksler mellem skole- og praktikperioder, 
netop giver gunstige muligheder for transformativ 
læring (Illeris, 2013). Der skal være sammenhæng 
og koordinering mellem aktiviteterne i de to typer af 
forløb.

Ud fra dette perspektiv bliver kompetencer et 
beredskab til at kunne håndtere såvel kendte som 
uforudsigelige situationer, og Illeris henviser til pro-
fessor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen, som 
definerer kompetencer således: ”Kompetencebe-
grebet henviser […] til, at en person er kvalificeret 
i en bredere betydning. Det drejer sig ikke kun om, 
at personen behersker et fagligt område, men også 
om man kan anvende denne faglige viden – og mere 
end det: anvende den i forhold til de krav, der ligger 
i en situation, der måske oven i købet er usikker og 
uforudsigelig. Der med indgår også i en kompetence 
personens vurderinger og holdninger – og evne til at 
trække på en betydelig del af sine mere personlige  
forudsætninger” (Illeris, 2013). En musiklærerstu- 
derende skal således i sin musiklæreruddannelse 
tilbydes en læringsplatform med mulighed for både 
opøvning og transformering af spille- og syngefær-
digheder, og derigennem udvikle et musikudøvelses-
beredskab der er så mangfoldigt og kropsligt forankret, 
at det fungerer uden særlig bevidst opmærksomhed 

som Illeris i sin teori om transformativ læring og iden-
titet, kalder kerneidentiteten, og han tilbyder med sin 
teori en forståelse af hvordan udvikling af kompe-
tencer og identitetsudvikling hænger sammen.
 

1.6.3. Illeris Transformativ læring 
og identitet

I denne sammenhæng, hvor det handler om det en-
kelte individs læring og udvikling, kan Illeris, med 
sin teori om transformativ læring og identitet (Illeris, 
2013), tilbyde en forklaring af, hvordan udviklingen 
af de kropsligt forankrede musikalske udøvelses-
færdigheder og forståelse af egen identitet hænger 
indbyrdes sammen. Illeris viderefører i denne udgiv-
else det læringssyn, som er præsenteret i udgivelsen 
”Læring” (Illeris, 2006), og begrebet identitet sættes 
ind i hans trekantsmodel i krydsfeltet mellem hen-
holdsvis samspils- og tilegnelsesprocessen og kryds-
feltet mellem de tre dimensioner – indhold, samspil 
og drivkraft – som illustration af at al læring har en 
samlet indvirkning på, hvordan vi agerer og forstår 
os selv, og at læring hermed kan transformere vores 
selvsyn (Illeris, 2013).

Læringsdimensionen, som Illeris benævner ”drivkraft”, 
udfoldes i denne afhandling ved hjælp af Tønnesvang 
og Hedegaards begreber om motivationelle rettet- 
heder (Tønnesvang & Hedegaard, 2012),

I læreruddannelsen skal læring forstås som lærepro-
cesser, der medfører udvikling af særlige kompetenc-
er. Når det drejer sig om professionsrelaterede spille- 
og syngefærdigheder fordrer det, at den studerende 
ikke blot tilegner sig særlige færdigheder og specifik 
viden, men indebærer at denne forening af viden 
og færdigheder netop bliver til kompetencer, ved at 
den studerende demonstrerer evne til at anvende 
disse personligt erhvervede og kropsligt forankrede 
færdigheder professionelt i en bestemt kontekst, 
hvor der kan forventes en forholdsvis stor uforud- 
sigelighed. I denne sammenhæng giver det stor 
mening at anvende begrebet transformativ læring, 
som det er udfoldet af Illeris i ”Transformativ læring og 
identitet” (Illeris, 2013), da professionsrettede spille- 
og synge færdigheder, ud fra Holgersens perspektiv  
(Holgersen, 2011), er delvist afhængige af kontek-
sten og derfor, med Illeris’ ord, må transformeres. 
Illeris definerer transformativ læring således: 
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mellem interviewer og interviewpersonerne. Sam-
talerne sker med afsæt i en interviewguide (se side 32 
og 33) i form af både direkte og bredere henvendte 
spørgsmål fra mig samt direkte svar og retoriske gen-
spørgsmål fra gruppen, som satte nye refleksioner i 
gang blandt deltagerne. Mit ønske med disse semis-
trukturerede interviews var, at få indsigt i flere forskel-
lige anskuelser, forståelser og handlinger i relation til 
mit tema og se, om jeg ud fra disse forskellige ud- 
sagn og meningsudvekslinger kan danne mig en over- 
ordnet samlet forståelse af de studerendes perspek-
tiver ved, gennem dette kollektive samspil, at ”bringe 
flere spontane ekspressive og emotionelle synspunk-
ter frem, end når man bruger individuelle, ofte mere 
kognitive interview” (Kvale & Brinkmann, 2015).

Den ultimative metode til at få indsigt i de 
musiklærerstuderendes øvemønstre vil være til- 
stedeværelse under deres øvning, både når de er 
alene, og når de spiller og synger i sociale kontekster. 
Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre rent praktisk, og 
alene min tilstedeværelse ville påvirke deres ageren 
og interaktion. Herudover ville observation allige- 
vel ikke kun stå alene, da undersøgelsen også byder 
mig at få indsigt i de studerendes forståelse af sig selv 
som individer på vej mod en professionsidentitet, en 
musiklæreridentitet, hvor disse kropsligt forankrede 
særlige musikalske færdigheder er inkorporerede. 
Et gruppeinterview af musiklærerstuderende var 
derfor et oplagt metodevalg for at få genereret data 
om denne gruppes fortolkninger, interaktioner og  
normer (Brinkmann & Tanggaard, 2015). 

En fordel, som Brinkmann & Tanggaard ligeledes re- 
fererer til, ved at interviewe en gruppe frem for stu- 
derende enkeltvis, er, at netop den sociale interak-
tion bliver kilden til data, i og med at de interviewede 
får mulighed for at udveksle meninger, ved at de  
”spørger ind til hinandens udtalelser og kommen- 
terer hinandens erfaringer og forståelser ud fra en kon- 
tekstuel forforståelse, som man muligvis ikke har som 
undersøger” (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Grup-
peinterviews af musiklærerstuderende blev derfor 
min foretrukne dataproduktionsmetode til denne del 
af undersøgelsen. Denne kvalitative ramme for min 
undersøgelse bygger på et lille udvalg af informanter, 
da adgangen til grupper af musiklærerstuderende in-
den for min tidsramme, var begrænset. Det er blot 3 
gruppeinterview, der ligger til grund for min under- 

i både velkendte og uforudsigelige praksissammen-
hænge. Det kræver en vedholdenhed hos den enkelte i  
læringsprocessen, som kun kan opretholdes, hvis 
han/hun kan se der er en god grund til det, det vil sige 
kan se meningen med det i relation til ens eget levede 
liv og ønsker for dette.

Illeris beskriver endvidere med begreberne lærings-
barrierer og identitetsforsvar, hvordan man ud fra 
en psykologisk vinkel kan forstå og evt. afhjælpe  
situationer, hvor den nødvendige læring, fx i en uddan-
nelsessituation, ikke sker. Det forklarer jeg nærmere i 
forbindelse med analyse af case i kapitel 2.2.4.
For at tilrettelægge et optimalt didaktisk design, som 
går ind og understøtter de musiklærerstuderendes 
motivationelle orientering i relation til udvikling af 
professionsrettede spille- og syngefærdigheder, hen-
vender jeg mig direkte til de musiklærerstuderende, 
for at få indblik i deres tilgang til og forståelse af ud-
vikling af disse færdigheder. Det bliver i form af inter-
views hvilket jeg vil beskrive i afsnit 1.7. 

1.7. Pilot-Interview af musik- 
         lærerstuderende

1.7.1. Interview – hvorfor og  
             hvordan?

Jeg valgte at interviewe musiklærerstuderen-
de for at få indblik i deres tilgang til udvikling af  
musikudøvelsesfærdigheder i relation til deres 
kommende musiklærerkompetencer og hermed 
musiklæreridentitet6 .  Jeg søger med Kvale og Brink-
manns ord ”at forstå temaer i den levede dagligverden 
ud fra subjekternes egne perspektiver” (Kvale & Brink-
mann, 2015). På baggrund af disse interviews vil jeg 
prøve at forstå tilegnelsen af de i LU13 krævede  
musikudøvelsesfærdigheder ud fra de studerendes 
perspektiv. I en sådan kvalitativ tilgang lægger jeg 
vægt på at undersøge ”de kulturelle, hverdagslige og 
situerede aspekter ved menneskelig tænkning, læring, 
viden, handlen og vores måder at forstå os selv som 
personer på” (Kvale & Brinkmann, 2015).

Jeg har valgt at interviewe grupper af studerende på 
4-8 personer fremfor individuelle interviews, da der 
således er basis for en relativ høj grad af interaktion 

6 Jf. Illeris (Illeris, 2013) om kompetencer og identitet
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var det lidt sværere at få en meningsudveksling i 
gang, så jeg måtte i højere grad her end i de andre  
interviews lede samtalen på vej ved at stille små  
uddybende tillægsspørgsmål og henvende mig  
direkte til bestemte personer i gruppen for at få no-
gle meningstilkendegivelser. Det kan skyldes mange 
ting; rummet vi sad i, tidspunktet på dagen, deres for-
hold til mig m.m. Jeg skal ikke her gå dybere ind i en  
analyse af hvilke elementer, der bevirkede at diskus-
sionen i de tre interviews havde forskellig karakter, 
men blot konstatere at det var tilfældet, og at sam-
mensætningen af informanter samt den enkeltes til-
pashed i gruppeinterviewene også har betydning for, 
hvor glat interviewet forløber, og hvor godt og rele-
vant udbyttet bliver.

Det første interview med 4 musiklærerstuderende  
(2 piger, 1 dreng) tog udgangspunkt i flg. spørgsmål:

INTERVIEWGUIDE 1:
Disse interviews er en del af et speciale på DPU om udvikling 
af spille- og syngefærdigheder. Dine svar bliver behandlet 
anonymt, og det er vigtigt for undersøgelsen at du svarer 
helt ærligt på spørgsmålene.
 
Hvad gør du for at blive dygtigere til at spille et instrument?
Hvad gør du for at blive bedre til at synge?
 
Hvordan lærer du dig bedst et nyt musikstykke/en ny sang?
Hvordan øver du dig? – har du en bestemt metode, øver du 
alene eller sammen med andre?
 
Hvor ofte øver du dig på at spille klaver?
Hvor længe ad gangen øver du på at spille klaver?
Hvor øver du dig på at spille klaver?
Hvornår passer det dig bedst at øve på at spille klaver?
 
Hvor ofte øver du på at synge?
Hvor længe ad gangen øver du på at synge?
Hvor øver du på at synge?
Hvornår passer det dig bedst at øve på at synge?
 
Hvor ofte øver du dig på andre instrumenter?
Hvor længe ad gangen øver du på andre instrumenter?
 
Hvad motiverer dig til at øve på et instrument?
Hvad motiverer dig til at øve på en sang?
 
Hvad tænker du, når du skal i gang med at øve et nyt musik-
stykke/ny sang? - (eksempelvis ”det dér lærer jeg aldrig” 
eller ”det dér skal jeg nok få lært”)
 
Hvad vil det sige for dig ”at øve sig”?
 
Hvordan vil du videreudvikle de musikalske udøvelsesfær-
digheder (spil/sang) du har efter endt uddannelse?

søgelse, men besvarelserne fra disse informanter  
giver anledning til at tro, at mætningsgraden for under- 
søgelsen var nået, da der overordnet set ikke 
emergeres unikke temaer i nogle af denne under- 
søgelses dele. Dog udelukker dette selvsagt ikke, at 
der eksisterer en tematik, som ikke dækkes af denne 
undersøgelse.
 
Inden for det muliges kunst, tilstræbte jeg at danne 
informantgrupperne ud fra en analytisk selektiv ud-
vælgelse (Brinkmann & Tanggaard, 2015) blandt 
de musiklærerstuderende som var til rådighed. For 
at få maksimal variation i datamaterialet, er grup-
perne sammensat af studerende fra forskellige stu- 
dieårgange samt med forskellig alder og køn. Da alle  
studerende (på nær en enkelt) er fra LU Silkeborg, 
kender de til hinanden, men den maksimale variation 
i gruppesammensætningen sikrer, at de ikke kender 
hinanden for godt. Omvendt giver dét, at alle er fra 
samme LU, en tilpas genkendelighed i studiesituation 
og erfaring med øvning i relation til samme praksisfelt.
 
Der ligger en risiko forbundet i, at jeg, som undersøger, 
også er deres daglige underviser, og at vi derfor 
kender hinanden, og der kan opstå den såkaldte  
”pleaser-effekt” (Brinkmann & Tanggaard, 2015), hvor 
de musiklærerstuderende svarer det, de tror jeg gerne 
vil høre, da de sandsynligvis gerne vil fremstå kom-
petente og som gode studerende. Derudover har de 
måske forventninger om, at jeg kender svaret på de 
spørgsmål, jeg stiller. For at undgå eller i bedste fald 
minimere pleaser-effekten, og hermed den interne 
validitet, forsøger jeg at stille så åbne spørgsmål som 
muligt. I min introduktion til interviewene forklarer 
jeg, hvad formålet med interviewet er, og hvad inter-
viewet skal handle om, og jeg betoner, at det er de 
studerendes egen oplevelse af færdighedsudvikling, 
der er i fokus, og at der ikke er nogen rigtig eller for- 
kert måde at anskue øvning på i den sammenhæng, 
da det er individuelt, hvad der giver en tilfreds- 
stillende oplevelse af egen færdighedsudvikling.

I min introduktion signalerer jeg retningslinjerne 
for forløbet og lægger op til, at de frit kan tale og  
kommentere hinandens udtalelser uden indblan- 
ding fra mig. Derudover forsøger jeg med en ufor- 
mel og opmuntrende forklaringsstil at skabe en tryg og  
uformel stemning omkring det, der skal til at foregå. 
For to af interviewenes vedkommende kom snakken 
hurtigt til at gå lystigt, men ved et af interviewene 
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INTERVIEWGUIDE 2: 
Disse interviews er en del af et speciale på DPU om ud-
vikling af spille- og syngefærdigheder ift. LU. Dine svar bliv-
er behandlet anonymt, og det er vigtigt for undersøgelsen 
at du svarer helt ærligt på spørgsmålene.

Hvad vil det sige for dig ”at øve sig”?

Hvad gør du for at blive dygtigere til at spille et instrument?
Hvad gør du for at blive bedre til at synge?

Hvordan lærer du dig bedst et nyt musikstykke/en ny sang?
Hvordan øver du dig? – har du en bestemt metode, øver du 
alene eller sammen med andre?

Hvor ofte øver du dig på at spille klaver?
Hvor længe ad gangen øver du på at spille klaver?
Hvor øver du dig på at spille klaver?
Hvornår passer det dig bedst at øve på at spille klaver? 

Hvor ofte øver du på at synge?
Hvor længe ad gangen øver du på at synge? 
Hvor øver du på at synge?
Hvornår passer det dig bedst at øve på at synge? 

Hvor ofte øver du dig på andre instrumenter?
Hvor længe ad gangen øver du på andre instrumenter?

Øvelse: 15 minutter. Vi leger at I skal lave en kampagne- 
pjece om at øve sig med anvisninger på hvordan øvningen 
kan foregå optimalt og statements på hvorfor man skal øve 
sig. Hvad skal der stå i pjecen?

Hvad motiverer dig til at øve på et instrument?
Hvad motiverer dig til at øve på en sang?

Hvad tænker du, når du skal i gang med at øve et nyt musik-
stykke/ny sang? -(eksempelvis ”det dér lærer jeg aldrig” eller 
”det dér skal jeg nok få lært”)

Hvad skal der til, for at du fortsat træner og videreudvikler 
de musikalske udøvelsesfærdigheder (spil/sang) du har  
efter endt uddannelse?

Det gik op for mig efter første interview, at netop med 
mit valg af begrebet ’øve sig’ havde jeg tonet samtalen 
i en bestemt retning. Dette var i sig selv ikke nødven-
digvis et problem, men fordi jeg netop gerne ville 
have indsigt i alt, hvad de studerende overhovedet 
kunne forestille sig være understøttende for udvikling 
af deres spille- og syngefærdigheder, blev det pro- 
blematisk med benævnelsen ’øvning’ med dens 
særlige konnotationer, hvor der var risiko for at jeg 
lagde en bestemt betydning og retning ned over inter-
viewet, og hermed dét de valgte at fortælle mig om, 
hvordan de udvikler bestemte færdigheder.
 
Alene i min spørgeguide for det første interview  
forekommer ordet ’øve’ i en eller anden form 15 
gange. Jeg prøvede at lave en justeret spørgeguide, 
hvor jeg fik mig snoet uden om dette begreb, men 
det var imidlertid svært. Det er et ord der, blev  
anvendt gentagne gange i det første interview - så 
med forventningen om at dette temmeligt alminde-
lige og i vores sammenhæng ofte anvendte ord, ville 
dukke op under alle omstændigheder, hvad enten jeg 
introducerede det eller ej, valgte jeg, for både at sætte 
min egen og de studerendes forforståelse af begrebet 
’øvning’ i parentes, at starte de to næste interviews 
med at give de studerende mulighed for at sammen 
at reflektere over og diskutere, hvad de forstår ved 
dette begreb. 

Jeg skønnede, at det også ville have den effekt, at 
der blev taget afstand til en normativ indgang til  
interviewet, og at de interviewede hermed forstod, 
at jeg som interviewer (og deres underviser) ikke var  
interesseret i at høre, hvad de burde gøre eller havde 
gjort, men i at generere en viden om hvad, de faktisk 
oplevede udviklede deres spil og sang. 

Interviewguiden for de efterfølgende 2 interviews 
(henh. 1dreng + tre piger og 2 drenge + 4 piger) kom 
til at se således ud:
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Vi er alle motiveret for at tilfredsstille vores  
grundlæggende behov: de fysiologiske og de psyko-
sociale7 . Tønnesvang & Hedegaards Vitaliserings-
model beskæftiger sig med de psykosociale former 
af motivation benævnt som autonomi, mening, rela- 
terethed og kompetence. Disse behov danner funda-
mentet for og ligger implicit i Vitaliseringsmodellens 
overordnede begreber: selvhenførende rettethed, 
andenhenførende rettethed, fællesskabshenførende 
rettethed og mestringshenførende rettethed. Disse 
rettetheder kan jeg bruge til at forklare de forskellige 
former for motiverende temaer, der, ifølge de stude- 
rende selv, kan trække dem hen til et instrument eller 
få dem til at træne deres sangfærdigheder. Jeg har med 
afsæt i de fire rettetheder opsplittet og adskilt datama-
terialet fra interviewene i kategorier for at analysere ud- 
sagnene med henblik på at lave et undervisnings- 
design, som giver højest mulige identifikations-
muligheder ift. deres egne motivationelle tilgange til 
at udvikle spille- og syngefærdigheder.
 
Tønnesvang og Hedegaard anvender, med refe- 
rence til Heinz Kohut, begrebet psykologisk ilt som 
betegnelse for de dimensioner, der opleves af den 
enkelte som livsunderstøttende, livsopløftende og 
livsvitaliserende. Vitaliseringsmodellen giver med 
sine begreber mulighed for en kobling mellem  
behovstænkning, færdighedstænkning og udvikling 
af en musiklæreridentitet. Endvidere giver den anled-
ning til pædagogisk-didaktisk refleksion i relation til 
tilrettelæggelse af en læringsplatform med mulighed 
for ”vitaliseringsrelationer” og ”psykologisk iltning”. 

7 Tønnesvang og Hedegaard bruger betegnelsen psykiske 

behov om Maslows behovspyramides øverste sociale lag, som jeg 

med Erikson her vil kalde for psykosociale behov. Psykologen Erik 

Erikson var inspireret af Sigmund Freud, men tog afstand fra Freuds 

syn på behov som værende biologisk betingede. Her var Eriksons 

fokus på de sociale og samfundsmæssige forhold. (Erik Erikson ”Livs-

ringen-identitetens epigenese” kapitel 17 i ”49 tekster om læring” af 

Knud Illeris (red.) Samfundslitteratur 2012.)

Under interviewene af musiklærerstuderende, og 
særligt i den efterfølgende analyse, bliver det tydeligt 
at et nøglebegreb, i de studerendes forståelse af 
hvordan deres færdighedsudvikling sker i løbet af  
deres musiklæreruddannelse, er begrebet motiva-
tion, særligt i form af ydre stimuli som aftaler med 
andre og fremvisning. Det fremgår af interviewene, at 
det helt afgørende for udvikling af færdigheder er den 
enkeltes motivation, som både kan komme indefra, 
næret af glædesfyldte oplevelser med musikken eller 
mestringslyst, eller genereres af ydre faktorer som fx 
anerkendelse, musikalske sociale fællesskaber eller 
ønskede fremtidsmuligheder. Derudover viser analy-
sen, at de musiklærerstuderende generelt motiveres 
af ønsket om at opnå de ønskede færdigheder for 
at blive en god musiklærer, og glæden ved at kunne 
spille og synge er ligeledes et gennemgående tema.
 
For at få et overblik over hvilke motivationelle faktor-
er de musiklærerstuderende direkte eller indirekte 
angiver som virksomme, i forhold til at bruge den tid 
der skal til for at udvikle spille- og syngefærdighed-
er, der bidrager til opfyldelse af kompetencemålene, 
har jeg anvendt Tønnesvang og Hedegaards beskriv-
else af motivationelle rettetheder, som de fremgår af 
deres udgivelse ”Vitaliseringsmodellen” (Tønnesvang 
&  Hedegaard, 2012) til kategorisering af udsagnene.  
I det følgende vil jeg redegøre for resultatet af ana- 
lysen og diskutere dette i forhold til teorier om musi-
kalsk færdighedsudvikling.
 

1.7.2. Tønnesvang & Hedegaard 
”Vitaliseringsmodellen”

Jeg har ladet mig inspirere af Vitaliserings- 
modellen (Tønnesvang & Hedegaard, 2012) til at  
undersøge musikstuderendes motivation for at  
udvikle de kompetencer og færdigheder, der er nød-
vendige i musiklærerprofessionen. Analysen af denne 
undersøgelse bliver efterfølgende brugt til tilrettelæg-
gelse af didaktiske tiltag, der understøtter udvikling 
af spille- og syngefærdigheder på en måde, der bevir- 
ker, at den enkelte musikstuderende efter endt stu- 
die, både er og føler sig rustet til at varetage opgaven 
som musiklærer i folkeskolen.
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• ”Jeg ville gerne være bedre[til at spille og synge], 
men jeg ville også gerne se mine venner, og jeg 
ville også gerne skrive en opgave i dansk, og jeg 
ville også gerne, altså der er mange ting man 
gerne vil, og så nogen gange, så bliver det altså 
éns selvværd der får lov at sejre, og hvor er det 
vigtigst at jeg præsterer lige nu […] hvis ikke 
det for alvor skulle bruges til noget, så blev det 
altså bare skubbet lidt væk, til fordel for andre 
ting” (f8C). 
 

Det er i denne forbindelse, det bliver væsentlig at  
undersøge, hvordan de studerendes drivkraft kan 
vitaliseres, og her er Tønnesvang og Hedegaards  
opstilling af de 4 generelle motivationelle rettetheder, 
og bud på vitalisering af disse, relevante: ”Som men-
nesker orienterer vi os hele tiden mod andre og andet 
for at blive vitaliseret i forhold til disse fire rettethed-
er” (Tønnesvang & Hedegaard, 2012). (Model 5)

Jeg har overordnet set kategoriseret de studeren-
des udsagn i disse motivationelle rettetheder, hvor  
udvikling og vedligehold af spille- og syngefærdig- 
heder er noget, der sker i og med behov for

8 f  kvindelig musiklærestuderende 

                  m mandlig musiklærestuderende

De musiklærerstuderende giver i interviewene udtryk 
for, hvordan de ser deres muligheder for at udvikle 
egne spille- og syngefærdigheder både generelt, og 
mens de går på musiklæreruddannelsen, og de di- 
skuterer temaet både i forhold til deres egen lyst til 
at spille og synge og i et professionsrettet perspektiv. 
De musiklærerstuderende er alle bevidste om, at det i 
stor udstrækning er deres eget ansvar at udvikle disse 
færdigheder, da der i musiklæreruddannelsen kun 
gives få lektioner med en underviser til arbejdet med 
disse. Ikke desto mindre bliver de prøvet i disse fær-
digheder ved den afsluttende kompetencemålsprøve 
for faget musik i læreruddannelsen, og det fremgår 
da også i interviewet, at de har en eksplicit forståelse 
af, at en god og kompetent musiklærer er én, der me-
strer både at spille- og synge. 

Det fremgår imidlertid af interviewet, at vejen til at 
blive den kompetente musiklærer, de ønsker at blive, 
ikke er let. Det kræver tid at udvikle disse kropsligt 
forankrede færdigheder til et niveau, hvor det bliver 
en inkorporeret kompetence, og der er brug for både 
en ydre og indre styret drivkraft for at prioritere at 
bruge den tid, der skal til i en uddannelse, der i øvrigt 
prioriterer akademiske og kognitive færdigheder.

Model 5     Vitaliseringsmodellen (Tønnesvang & Hedegaard , u.å.)
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• ”[jeg øver fordi] jeg er motiveret for at denne 
sang, den vil jeg virkelig gerne lære at kunne 
spille på en ukulele eller klaver eller et eller 
andet” (fHS) 

• ”[jeg spiller] fordi at det er nogen ting jeg synes 
er vanvittigt fedt […] jeg sidder ofte og finder et 
eller andet nummer på YouTube som jeg tænker 
det kunne virkelig være fedt at kunne det der, 
eller et eller andet musik som jeg har hørt, det 
er virkelig spændende, det skal jeg prøve at 
sidde og skille ad og bygge op på” (mA) 

Informanterne giver udtryk for et generelt behov for 
at blive bedre til at synge og spille. Flere ønsker og 
opsøger gerne udfordringer, og vil gerne bruge tid og 
energi på opgaven for efterfølgende at mærke den 
tilfredshed det er at kunne noget nu, som man ikke 
kunne før. Det vil sige, at gå i gang med at øve sig, bli- 
ver tilskyndet af at man udfordres på sine færdigheder. 

• ”Det jeg gør for at blive bedre, er nok igen hele 
tiden at udfordre mig selv og træde lidt væk fra 
min komfortzone” (fNN). 

At blive udfordret gælder ikke kun i forhold til 
det spille- og sangtekniske, det går også på det 
performative, hvor det nævnes, at man må ud 
af sin komfort-zone for at udvikle sig. 

• ”Jeg synes det er godt at give sig selv den der 
udfordring, for man kan godt mærke at der er 
en forskel i forhold til næste gang man så skal 
spille foran en forsamling. Så kan man godt 
mærke at det er ikke samme nervøsitet” (mO)

•  
”Jeg synes også at en ting som er vigtig når 
man skal øve til det vi nu engang skal øve til, at 
man husker det performative også. For der er 
altså virkelig stor forskel på hvordan, jeg spiller 
klaver, når jeg sidder alene med mig selv, og det 
bare kører for mig, og lige så snart du så sætter 
nogen til at lytte på mig, så får mine fingre altså 
et andet slags liv” (fC). 

• ”det er grænseoverskridende i det hele taget 
også at skulle komme her og synge foran alle, 
altså det er en udfordring på den måde” (mO).

 
• at forstå sig selv og fremstå som en inkarnering 

af musik – én der spiller, én der synger (selvhen-
førende rettethed) 

• at der er en mening med at øve spil og sang  
(andenhenførende rettethed) 

• at høre sammen og dele erfaringer med nogen 
der kan og vil det samme som én selv (fælles- 
skabshenførende rettethed) 

• at mærke at man har musikalsk talent, er god 
til at spille og synge samt at vide hvordan disse 
færdigheder kan udvikles i forhold til ambitioner 
og idealer (mestringshenførende rettethed)

Informanterne har alle valgt at uddanne sig som 
musiklærere, og i deres vej mod denne profession  
giver alle de interviewede musiklærerstuderen-
de udtryk for en tydelig mestringsrettethed. Men 
denne rettethed er tilsyneladende ikke nok til, at der  
prioriteres at bruge tilstrækkelig tid ved instrumentspil 
eller sangtræning, og andre rettetheder må også vita- 
liseres i forhold til at blive en kompetent musiklærer 
med kropligt forankrede musikalske færdigheder. 
Jeg vil i det følgende analysere rettethederne hver 
for sig i forhold til genererede data fra interviews og 
spørgeskema.

Mestringshenførende rettethed
Mestringshenførende rettethed knytter sig til behov 
for kompetence: ”giv mig passende udfordringer”,  
behov for at mestre opgaver, medspillende mod-
spil, talenter og færdigheder, og er hermed særlig 
relevant for denne opgaves problemstilling. Mo-
tivationen vokser her ud af, at den musiklærer- 
studerende oplever sig udfordret til at yde 
sit bedste i mødet med passende mestrings- 
udfordringer inden for musikfagets udøvelses- 
discipliner som fx instrumentspil, sang og sammenspil. 

• ”Nu er jeg jo startet med sax, og jeg har været 
sådan vildt fascineret af det og så’n der er et 
eller andet motiverende” (mO) 

• ”Så spillede jeg den lige for mig selv for at bevise 
at jeg kunne, tænk at den var svær en gang, der 
får man lige den der bekræftelse af at, hov, man 
kan se du har udviklet dig” (fC) 
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• ”Det gør bare én bedre at man har et ordentligt 
instrument […] jeg kan komme med en helt dyr 
løsning, som jeg selv har valgt, og det var at 
købe nogle ordentlige instrumenter. Det er også 
bare med til at motivere én til at ville spille” 
(fM). 

Behov for at orientere sig mod betydnings- 
bærende andre kommer til udtryk i udsagn, der 
går dels på behov for vejledere, der kan hjælpe 
på vej i den ønskede retning og assistere ved at  
tilbyde struktur- og meningsrammer, og det kan 
både være venner og medstuderende eller en  
underviser eller en praktiklærer, og dels på behov 
for forbilleder eller idealer, igen i skikkelse af fx en 
ven, medstuderende, underviser eller praktiklærer.  
Eksempler på de studerendes erfaringer med hjælp til 
tilværelsesåbning/tilværelsesorganisering i forbind- 
else med at blive bedre til at spille et instrument er 

• ”det at jeg øvede med min far og han sagde 
jamen hvis du ikke spiller i hvert fald en time 
hver dag, så mister du noget.” (mM).  

• ”På bas kan jeg se, der har jeg meget nemmere 
ved hvis folk sidder overfor mig og viser mig på 
gribebrættet hvordan jeg skal bevæge mine fin-
gre eller som har forslag til er det her behageligt 
hvis du gør sådan her. Hvordan tror du selv, hvis 
jeg starter forløbet, hvordan skal du så slutte 
det med fingersætningen? At jeg bliver inddrag-
et i den her løsning. Han er der til visuelt at vise 
mig hvordan.” (fHC). 

I interviewene giver de studerende ikke direkte 
udtryk for, at det er befordrende for udvikling 
af deres musiklæreridentitet, at de møder  
musikalske idealer eller professionsforbilled-
er, som de kan spejle sig i, men det kommer 
måske indirekte til udtryk i tilkendegivelser som  

• ”altså man lærer også af hinanden fordi man 
jo bliver ledet af nogen[…]det er jo alt sammen 
input til hvordan det kan foregå.”, ”..og så målet 
med at skulle mødes en gang om måneden med 
læreren har måske ikke været helt nok for mig. 
Der skal lidt noget større til.” (fE).  

Andenhenførende rettethed
Andenhenførende rettethed handler i sammen-
hængen for denne undersøgelse om rettethed 
mod mening, værdi og retning i forhold til at have  
umagen med at udvikle og vedligeholde sine synge- 
og spillefærdigheder, og denne rettethed vitaliseres 
fx gennem ens oplevelse af at være på vej mod det, 
man gerne vil være eller kunne. Her orienterer de 
studerende sig mod nogen og noget, som ”giver en 
betydningshorisont for vores måde at hævde os selv” 
(Tønnesvang & Hedegaard, 2012). I interviewet gi- 
ver de musiklærerstuderende udtryk for en anden- 
henførende rettethed mod mening og retning med 
udtrykket ”jeg skal bruge det til noget”. 

• ”Hvis jeg ikke skulle, hvis ikke det for alvor 
skulle bruges til noget, så blev det altså bare 
skubbet lidt væk” (fC), 

• ”Skal jeg bruge det? Det er den aller-, aller-
største faktor. Og det er uanset om det er fordi 
jeg skal optræde med det, eller om det er fordi 
jeg skal bruge det i en undervisningssammen-
hæng” (mM). 
 

• ”..øve dig fordi du skal bruge det og du vil gerne 
ud og være en god underviser” (mA). 

• ”Og så synes jeg man også skal kunne spille 
højskoleklaver, der ikke bare er nok, men også 
er interessant, fordi det skal være inspirerende 
at synge til. Det synes jeg er de ting man skal 
kunne dér” (mM). 

Her er det dén ydre motivation, der ligger i at der 
opleves mening ved at orientere sig mod at udvikle 
sine spille- og syngefærdigheder, med heraf følgende 
mulighed for at kunne udleve sit ønske om at blive  
enten den gode musikudøver, der kan sætte musi-
kalske aftryk i dem, der lytter, eller den gode musiklærer 
der kan bane vejen for gode musikoplevelser i musik- 
lokalet. Som ved mestringshenførende rettethed 
gives der her også udtryk for, hvordan de ser at omgi- 
velserne, i form af fx instrumenterne, medstuderen-
de og undervisere kan støtte og spejle deres rettet- 
hed. Som eksempel på at instrumenternes beskaffen-
hed har betydning, siger en musiklærerstuderende 
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hvis jeg på en eller anden måde føler mig udsat, 
hvis ikke jeg kan den, det er en kæmpe motiva-
tionsfaktor for mig til, at jeg så får den øvet” 
(fH) 

•  ”men det er jo det, der er så fjollet, så øver man 
sig meget, fordi man gerne vil gøre andre… eller 
bevise man kan og gøre andre glade” (fC). 

• ”...vise det man har lavet, altså det synes jeg da 
os’. Hvor man ligesom skal kunne fremvise noget 
fordi der sker altså et eller andet inden i én når 
man skal ligesom vise sit værd” (fH).

Selvhenførende rettethed kan også være et be- 
vidst fokus på sin egen øveproces, sine egne færdig- 
heder uanset kontekst, vurderingen af behov for at 
øve sig samt refleksioner over egen læreproces. Langt 
de fleste af de interviewede musiklærerstuderende 
har deres egne strategier for, hvordan de tilgår et 
nyt stykke musik, men giver samtidig udtryk for at 
de ofte mangler konkrete anvisninger på, hvordan 
de tackler vanskelige passager i det, de vil lære sig 
optimalt. Flere giver udtryk for, at de måske er for  
usystematiske i deres øvning. Der bliver i alle inter-
viewene diskuteret, hvordan man udvikler sine mo-
toriske færdigheder via særlige kropslige/motoriske 
øvestrategier, dvs. en instrumentel og fysiologisk  
tilgang jf. afsnittet om udvikling af musikalske krops-
ligt forankrede færdigheder. Men én ting er muskulær 
træning, en anden ting er refleksionen over og be- 
vidsthed om på den ene side ens egen læreproces og 
på den anden side éns motivationelle rettetheder, som 
flere af de interviewede diskuterer og betoner ved, fx at 

• ”blive bevidst om hvor er det jeg kikser og hvor 
er det jeg ikke kikser” (mO). 

• ”og hvordan kan jeg komme det til livs”(fH). 

• ”altså få lært om sin egen lærestrategi som det 
så smukt hedder” (fC). 

• ”eller hvad er det for en type man er? Når man 
finder ud af det, så ved man måske også hvor-
dan man bedst kommer videre […] og så finde 
ud af hvad der motiverer én” (fH) 

En anden studerende er meget bevidst om 
sin læreproces som bl.a. beskrives således 

I alle interviewene påpeges det, at det er top- 
motiverende - for at få øvet sine spille- og synge-
færdigheder - at man sættes i forskellige praksis- 
situationer hvor man gerne vil kunne klare opgaven, og 
gerne vil se sig selv som en god fremtidig musiklærer 

• ”Jeg skal kunne styre det hele og have overblik-
ket.” (fHS).  

• ”Jeg skal bruge at jeg skal ud og spille ’I østen 
stiger solen op’ med fx en 5.klasse, den skal jeg 
kunne inden jeg skal ud og have de timer” (mA). 

Selvhenførende rettethed 
Det skal være sjovt, noget man gør af lyst, noget der 
spejler ens selvfremstilling. En vitaliserende relation 
kan være forholdet mellem den studerende og det 
gode instrument han/hun kan få vitaliserende oplev-
elser med, fx gennem flow oplevelser, når man spiller 
eller synger, man kan sågar blive rørt eller grebet af 
ens egen musikudøvelse.

• ”Er det noget musiklæreren har sagt man skal 
øve sig på eller er det faktisk noget jeg brænder 
for selv, at jeg gerne vil lære, som jeg virkelig 
kan se at jeg får noget ud af at arbejde med og 
øve mig på […] så musik og følelse bliver koblet 
mere sammen, sådan må det gerne være når jeg 
øver mig” (mR). 

• ”Når jeg øver klaver er jeg meget opmærksom 
på det musikalske univers. For mig er klaveret 
det ultimative instrument til at udtrykke sig på. 
Dets lyd og dets klang, det kan skabe sådan et 
helt univers for sig. Så er det noget med at finde 
nogle bestemte akkorder man måske kan lide, 
eller hvis man flytter bastonen rundt og holder 
den samme akkord, hvad gør det så?” (mR). 

• ”Altså, når man først lærer melodien, så begyn-
der den at tale til én på en eller anden måde” (mR). 

Der nævnes ligeledes eksempler på, hvordan frygt 
for negativ respons på ens musikudøvelse kan moti-
vere til øvning. 

• ”Hvis jeg på en eller anden måde føler, at jeg 
står og skal bruge en sang, uanset om jeg skal 
synge den eller spille den, eller hvad jeg skal, 
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Igennem denne gode oplevelse af sig selv i en musik- 
udøvelsessammenhæng vokser også lysten og be-
hovet for mestringsudfordringer. 

• ”jeg prøver samtidig på at udfordre mig selv, så 
jeg ikke altid sidder og spiller noget, jeg godt kan 
finde ud af, da jeg føler at det er i tilegnelsen af 
nyt stof, jeg virkelig kan mærke en forskel” (fNN). 

At man gør noget for sig selv, fx skaffer et æstetisk 
lækkert instrument at spille på både visuelt, taktilt og 
auditivt kan også være en stor motiverende faktor. 

• ”Det, at man har været ude og købe noget 
ordentligt, det gør, at man har lyst til at spille. 
Det gør bare én bedre, at man har et ordentligt 
instrument” (fM). 

• ”federe at komme herned fordi så kan man 
prøve med mikrofon, og det gør bare noget 
andet. Eller gå ned i kirken[…] det er næsten lige 
meget hvad man synger dernede, så lyder det 
meget fedt” (fH).

Fællesskabshenførende rettethed 
Glæden ved at spille og synge mærkes, når musikken 
man selv udfører, bliver en del af en større social 
sammenhæng, og man føler sig anerkendt og hviler i 
sammenhængen 

• ”Der er det, jeg tænker, at sammenspillet med 
andre, hvor man vurderer, at det kan være 
rigtig godt, for at man så tager et nummer, der 
er rimeligt tilgængeligt, så man kan få skiftet 
rundt, så det også lyder af noget […] når man 
sidder og spiller en basgang kun med bastonen, 
så kan man måske tænke, hold kæft det lyder 
åndsvagt det her, men hvis man spiller det 
sammen med andre, så giver det lige pludselig 
mening” (fC). 

I kølvandet på snakken om at få eller give sig selv udfor-
dringer nævnes det flere gange at man skal turde, eller 
have mod til at fejle og det er vigtigt at støtte hinanden i. 

• ”Nu har jeg spillet klaver i nogle år, og det er 
egentlig den samme arbejdsmetode, kan jeg se. 
Først så skimmer jeg den. Hvad er forløbet, hvor 
er de svære stykker, så isolerer jeg dem. Det er 
sådan etaperne. Og så siger jeg kan jeg nå hen 
til det sted, så er jeg sej. Og så starter jeg med 
højre hånd for sig og venstre hånd for sig og så 
sætter jeg dem sammen takt for takt. Og det 
tager herre lang tid, men det bliver siddende. 
Og hvis det er et stykke hvor venstre hånd ikke 
giver mening i forhold til højre hånd, så sidder 
jeg og finder ud af hvor præcis hvilken tone er 
ift. højre hånd, som jeg skal ramme med venstre, 
og så sidder jeg bare og fokuserer på at ramme 
samtidigt. Man sammenligner lidt de to, man dis-
sekerer den og sætter streger i noden, ser hvad 
der ligger lige over hinanden. Så giver det mening 
lige pludselig og så spiller man bare” (fHC). 

På denne måde vitaliseres den selvhenførende 
rettethed af glæden ved at opleve at kunne gennem-
føre, at kunne udtrykke sig med musik, glæden 
og tilfredsheden med sig selv i musikudøvelsen, 
den æstetiske oplevelse af, at det er en dejlig for-
nemmelse at spille eller synge, lykkefølelsen 
når man er i musikken, og det fungerer for én. 

• ”Jeg synes jo bare, at jeg bliver helt vildt glad og 
stolt, når man oplever det, at man sætter sig og 
så lige pludseligt, så kører det bare” (fH). 

• ”I forhold til at synge, ja, så synger jeg helt vildt 
meget i bilen med cd på, og så skråler jeg med  (fI).  

• ”motivationen kommer af den disciplin man 
har, fordi så når man er færdig med at ans-
trenge sig, i hvert fald kommer over en hurdle, 
så kommer motivationen fordi, hey, nu kan jeg 
spille det, fordi jeg har disciplineret mig selv […] 
jeg har ikke lyst til at lave arbejdet, men jeg har 
lyst til at nå derhen [hvor det lyder fedt].” (mM). 

• ”jeg synes så til gengæld, at man gennem den 
ydre motivation, hvis det er det, der har én til 
at starte med, så kommer den indre motivation 
altså også bare lige pludselig, altså så glæder 
man sig til at spille nummeret igen, man har lyst 
til at prøve det igen” (fC). 
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• ”Når jeg havde svært ved selv at finde motiva-
tionen, fordi man ikke lige, altså der var alligev-
el et år til man skulle til eksamen, og der var 
ikke nogen forårskoncert i sigte, og man skulle 
egentlig ikke noget, men man skulle trods alt 
helst gerne vise, at man havde øvet, for jer altså 
[lærerne]” (fC). 

• ”Hvis man har soloundervisning, så ved man, 
man har noget at øve op til her” (fH).  

• ”Det kunne jo for eksempel være, at man skulle 
ned og vise det til én, eller at man ved nu lige 
om lidt, skal jeg sidde foran Lone [læreren], og 
så siger hun øøh” (fHF)   

• ”…var det ikke lige præcis det samme, som vi 
lavede sidste gang?” (fC). 

• ”Det kan fx bare være, at jeg skal ind at spille 
for Tina [læreren] til soloundervisning, men 
det gør, at jeg rigtig gerne ville kunne spille det 
godt. Men ja, generelt hvis jeg skal vise det eller 
spille det for nogen” (fNN). 

1.7.3 Sammenfatning 

Den helhedsmæssige, tværgående, fænomenologiske 
og sociokulturelle forståelse af læring som både kom-
mer til udtryk i Illeris’ teori om transformativ læring 
og identitet (Illeris, 2013), i Hallam (Hallam, 2009) og 
Slobodas (Sloboda, 2005) undersøgelser om hen-
sigtsmæssige øvestrategier, i Gallaghers (Gallagh-
er, 2002) og Holgersens (Holgersen, 2011) teori om 
udvikling af kropsligt forankrede færdigheder og i  
Tønnesvang & Hedegaards Vitaliseringsmodel-
len (Tønnesvang & Hedegaard, 2012.), giver mig et 
afsæt for at kunne diskutere de musikstuderendes 
forståelse og tilgang til udvikling af de musiklærerfær-
digheder der er kropsligt forankrede og relaterer sig 
til spille- og syngefærdigheder.

Ovenstående kategorisering viser, at de fire grund-
former af motivationel rettethed, som Tønnesvang 
og Hedegaard beskriver, alle bliver berørt i de stude- 
rendes udsagn undervejs i interviewene, hvor rettet- 
heden mod mestring og selvbekræftelse står tydeligt 
frem, men bliver fremstillet som et behov, som de må 

• ”Så hvis vi vil være rigtig gode, så er vi nødt til at 
gøre noget, der kan gå galt, og acceptere at man 
også lærer af at fejle. Fejl er en del af læring-
sprocessen, og det kan godt være svært hvis 
man er meget perfektionistisk og vil gøre det 
hele godt” (fC).  

At spille og synge sammen med andre nævnes også i 
alle interviewene som givende for at få dækket sit be-
hov for at mestre, fordi man gerne vil kunne deltage 
på lige fod med de andre. 

• ”Hvis man skulle vise noget overfor andre, 
jamen så var det vigtigt, at jeg fik øvet det 
her klaver, fordi ellers så…, jeg ville bevise jeg 
kunne det” (fC)., 

• ”Når de lige begynder at sidde og jam’e et eller 
andet, hvordan kommer jeg så med ind i det…
ja…,altså uden og blive udstillet helt vildt meget 
på alt det jeg ikke kan”fHF, 

• ”Det har noget at gøre med at man føler et 
ansvar […], så er det også for at bandet skal lyde 
godt, og så får man øvet sig” (fC). 

Og fordi man bliver nødt til at udøve, når man møder 
op, dvs. spille eller synge alt efter konteksten 

• ”Godt at man har nogen til at holde op på det, 
fx. hvis man går til kor en gang om ugen […] så 
ved man, man har noget at øve op til her” (fHF). 

Det bliver også nævnt, at man kan udøve/øve mere 
”skjult”, når man gør det sammen med andre. 

• ”Nogen gange det der med at man synger i kor 
kan også være det, man dækker lidt over sin 
usikkerhed, men det støtter i hvert fald én” (mO). 
 

• ”Der er også en tryghed i det, fremfor at skulle 
fremføre et solonummer hvor man er meget sig 
selv, meget udsat og helt alene” (fHF). 

Er der noget der får de studerende til at gå i træning-
slejr, så er det netop når de skal vise for andre hvad de 
kan, hvad enten det er for en eller flere medstuderende 
eller for en underviser der har givet dem ”lektier” for. 
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muligt og virkelighedsafstemt”. Optimalt frustrerende 
miljøer beskrives, som dér, hvor den enkelte møder 
”optimalt tilpassede mestringsudfordringer, således 
at disse udfordringer ikke er umulige at løse, men er 
frustrerende nok til, at kompetenceudviklingen føres 
et skridt videre” (Tønnesvang & Hedegaard, 2012).  

Som det fremgår af interviewene, kan de 
musiklærerstuderende til en vis grad selv tage hånd 
om deres opøvning af spille- og syngefærdigheder 
ved fokus på egen læreproces, prioritering af daglig 
øvning. Herudover kan de studerende udnytte  
studieaktivitetmodellens muligheder for at danne 
studiefællesskaber omkring udøvelse af spil og sang. 
Men den enkelte musiklærerstuderendes udviklings- 
proces er imidlertid også afhængig af guidning fra 
en erfaren og professionel underviser, hvilket flere 
musiklærerstuderende nævner i interviewet:

• ”Jeg har brug for vejledning, når jeg skal nær-
lytte eller blive noget bedre. Det der med at 
have en andens overblik over instrumentets 
rækkevidde på en eller anden måde, og ens egen 
kunnen inden for det. Det kan være svært at 
se sin egen progression i et instrument, men så 
snart du har en vejleder over din skulder til at 
se, jamen hvis du gør det her, altså viser dig det, 
så kan du komme derhen med det” (fHC).  

• ”Der har jeg jo så  fået konkrete værktøjer af 
min sangunderviser […], og så begynder hun 
ellers at pille den fra hinanden sætning for sæt-
ning og sige: her kan du synge sådan her, og her 
skal du bruge […] nogle helt konkrete ting, det 
er det her du skal øve dig på” (fM).  

• ”Jeg synes virkelig, det er svært, hvad er det jeg 
skal gøre når jeg står og synger selv. Der har jeg 
brug for guidning” (fE). 

Den musiklærerstuderende må derfor hjælpes på vej 
af undervisning, der tilbyder passende professions- 
rettede opgaver og udfordringer i vækstlaget for 
den studerendes kunnen og effektive øvestrategier, 
der matcher den studerendes læringsmodi. Hallam 
og Jørgensen peger ligeledes på, at en underviser 
således kan hjælpe med planlægning af hensigtsmæs-
sige tilegnelsesprocesser og hjælpe den studerende 
til at få indsigt i egne spille- og syngefærdigheder i 
forhold til mestringsniveau, timing, tempo, dynamik, 

have hjælp til at få indfriet evt. gennem vitalisering af 
andre rettetheder. Der er fx flere udsagn, der rammer 
flere rettetheder på samme tid ift. at få behovet for 
mening og retning opfyldt.

• ”Det er i perioder jeg øver […] måske flere gange 
om dagen, men lige i starten, der skulle man lige 
sådan sparkes i gang” (fH). 

• ”Så har der været nogle perioder, hvor jeg jo 
ikke har været i praktik eller sån noget og skulle 
motiveres af noget andet” (mO).  

• ”Men der er også sådan en sammenspilssam-
menhæng, hvor jeg ved, det skal jeg kunne det 
her, for at aflæse de andre, eller for at kunne 
være med sammen med de andre” (fHC). 

Den mestringshenførende rettethed der ligger hos de 
studerende her og som er i de følgende citater, kan 
have flere sider og hænger netop sammen med både 
den andenhenførende rettethed, den selvhenførende 
rettethed og den fællesskabshenførende rettethed. 

• ”Så øver man sig meget, fordi man gerne vil gøre 
andre…, eller bevise man kan og gøre andre 
glade, og så finder man ud af at…, hov!..., så 
får man de her mestringsoplevelser, som man 
så gerne vil have, og så bliver det lige pludselig 
sjovt nok at øve sig, fordi, hov, man kan!” (fC). 

• ”Hvor man ligesom skal kunne fremvise noget, 
fordi der sker altså et eller andet inden i én, når 
man skal ligesom vise sit værd” (fH).  

• ”Hvis man skulle vise noget overfor andre, jamen 
så var det vigtigt at jeg fik øvet det her klaver, for-
di ellers så… jeg ville bevise jeg kunne det” (fC). 

Fælles for rettethederne er, at omgivelserne - 
hvilket i uddannelsessammenhæng inkluderer både  
underviser, de medstuderende og de fysiske under-
visningsrammer og inventar - ses som aktive parter, 
der gennem vitaliserende relationer (med iltende  
realitetskorrigering) og i vitaliserende miljøer (med 
optimal frustration og en tovejs hensynspil) på-
virker den studerendes motivation. Tønnesvang &  
Hedegaard forklarer, hvordan iltende realitets- 
korrigering grundlæggende handler om at hjælpe 
andre til at få ”et så realistisk billede af sig selv som 
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mest direkte aktivitet til opøvelse af færdigheder er 
velovervejet og vedholdende øvning, hvilket fremgår 
af afsnittet om udvikling af færdigheder. 

Af interviewene fremgår det, at det særligt er denne 
kendsgerning, der udfordrer de musiklærerstu-
derende i en uddannelse, hvor de i højere grad 
end i de tidligere læreruddannelser skal holde sig 
selv ”til ilden”. De fleste giver udtryk for, hvordan  
indre motivation kan komme til kort i en lærer- 
uddannelse, hvor de bliver bombarderet med krav 
om gruppearbejde, skriftlige opgaver, skoleover- 
tagelser, studieture, endeløse litteraturlister m.m. 
og tvunget til at prioritere mellem opgaverne, og 
hvor det bliver de fag eller andre uddannelses- 
elementer, der på et givet tidspunkt stiller obligatoriske 
krav som ”vinder” den studietid der er til rådighed.  

• ”Jeg øver alt for sjældent […]jeg vil så gerne mere, 
men så er der bare så mange andre ting” (fI).  

• ”Jeg fik øvet meget i starten det her år, men 
så var det oveni kristendomskundskab, så lige 
pludselig…så næste år det må blive der, hvor jeg 
giver den gas” (mM).

Inden for motivationsforskning står Maslow centralt 
med sin behovspyramide, der grupperer menneskers 
forskelligartede behov og motiver, eksempelvis indre 
motiverede behov som selvrealisering og ydre moti-
verede behov som anerkendelse. Maslows behovs- 
hierarki fremstår imidlertid ensidigt med sin fastlåste 
struktur og klassificering af behov, og Knud Illeris 
(Illeris, 2006) udfordrer Maslows hierarkiske opstilling 
og argumenterer for en mere nuanceret forståelse 
med udgangspunkt i den enkeltes erfaringer, aktuelle 
situation og fremtidsperspektiver.
 
Endvidere pointerer Sloboda (Hargreaves m.fl., 1997) 
at støtte fra omgivelserne og musikalske forbilleder 
har stor betydning for motivationen til at træne og 
blive dygtigere, og at graden af en undervisers for-
ventning til den lærende giver tilsvarende præsta- 
tioner, således at elever med et godt forhold til deres 
underviser i højere grad udvikler deres færdigheder. 
Det tyder på, at mange forskellige personer i den stu- 
derendes omgivelser, både i og uden for uddan-
nelsen, kan bidrage til hans/hendes motivation til at 
udvikle sine færdigheder. Familie og venner såvel som 

udtryk m.m. på en måde som løfter hans/hendes  
metakognitive færdigheder og selv-monitorering  
(Hallam & Jørgensen, 2009).
 
Tønnesvang og Hedegaard (Tønnesvang & Hede-
gaard, 2012) anviser i tre modeller, som er videre-
bygninger på deres grundmodel, deres bud på oper-
ationalisering af Vitaliseringsmodellen i praksis, som 
jeg har ladet mig inspirere af i tilrettelæggelsen af 
prototype for det didaktiske design med henblik på at 
skabe et vitaliserende miljø for udvikling af spille- og 
syngefærdigheder i undervisningsfaget musik i lærer- 
uddannelsen. Endvidere har modellerne inspireret til 
spørgsmålene i de evaluerende spørgeskemaer til de 
studerende efter den sidste iteration af det didaktiske 
design. Det vil jeg komme nærmere ind på i henholds-
vis kapitel 2 og kapitel 4.
 
Jeg har i indledningen berørt, hvordan der i LU13 
stilles større krav til de studerendes selvinitierede 
studieaktivitet med indførelsen af Studieaktivitets-
modellen. Der er et kendt ordsprog, der siger, at ”man 
kan trække en hest til truget, men man kan ikke tvinge 
den til at drikke”, og det er et glimrende billede på, 
hvordan man med ord og struktur, regler og love kan 
sætte ydre rammer for færdighedsudvikling, uden at 
få nogen garanti for, at det rent faktisk sker. Som det 
fremgår af interviewene af de musiklærerstuderende, 
har spille- og syngetræning uden for den skemalagte 
undervisning generelt tendens til at blive nedpriori- 
teret. Det er der forskellige individuelle personlige 
eller praktiske grunde til, og det på trods af at de 
fleste musikstuderende selv synes, når man spørger 
ind til det, at de bruger for lidt tid på at udvikle deres 
spille- og syngefærdigheder. 

Med den nye studiestruktur, dikteret af Studieaktivi-
tetsmodellen, som rammesætter den studerendes 
studieaktivitet, er der øget brug for, at den studeren-
de selv kan facilitere sin opøvning af færdigheder, og 
som interviewet af musiklærerstuderende viser, sker 
det kun, hvis den studerende er passende motiveret 
for at gøre det.
Det er min erfaring, at musiklærerstuderende generelt 
har brug for vejledning i, hvordan de kan arbejde med 
at udvikle deres færdigheder, og her må underviseren 
selvfølgelig træde til, men det er i bund og grund den 
studerendes motivation, der skal føre ham/hende 
hen til instrumentet eller til at bryde ud i sang. Den 
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• ”Og man vil også gerne være et godt rollebillede, 
et forbillede, et godt musikalsk…” (fC). 

• ”Det der med sådan at skulle bryde ud i sang og 
dans foran en klasse, altså det kan der da også 
være noget grænseoverskridende i, fordi de kig-
ger jo på én, og de lytter jo også til hvordan man 
gør det. Og man kan sige, hvis man synger falsk, 
når man skal få en klasse til at synge en sang, 
og hvis man har valgt og gøre det.. altså de skal 
lære det ud fra at lytte til éns stemme, så er det 
jo vigtigt, at man kan gøre det på den rigtige 
måde. Så man kan ikke bare (griner), man kan 
ikke bare gøre tingene forkert” (fHF). 

• ”En anden motiverende faktor er også tanken 
om, når man skal ud og undervise på skolen, det 
giver mig lyst til at lære at spille en masse sange 
og en masse forskellige strums. Jeg forestiller 
mig, at min videreudvikling kommer helt  
automatisk ift. at skulle ud og undervise i 
musikfaget” (fNN).

I tilfælde hvor en studerende har et billede af sig selv 
som en glimrende musikformidler, uden at hun/han 
behøver at være en god instrumentalist eller sanger, 
er der en særlig problematik hvilket bliver eksempli- 
ficeret i kapitlet om sangworkshop. Den enkeltes iden-
titet og forståelse af sig selv har nemlig afgørende ind-
flydelse på motivationen. Med henvisning til Bandu-
ra1989 m.fl. pointerer Hallam (Hallam, 2009), at det er 
evident, at den indre motivation er allerstærkest, når 
høj mestringsforventning kombineres med passende 
udfordringer i forbindelse med opgaver, man selv har 
ønsket. Det billede, der toner frem af motivation her, 
tyder på, at det er vigtigt, at de musiklærerstuderen-
de på læreruddannelsen får udviklet en musiklærer- 
identitet, med en mestringsforventning, der svarer til 
kravet i den profession, de ønsker at se sig selv i, i frem- 
tiden. De musiklærerstuderendes musiklæreriden-
titet bliver styrket af et ”selvets fremtidige mulighed”, 
og dette ”possible self”, jf. Tønnesvang og Hedegaards 
andenhenførende rettethed, kan være et særdeles 
stærkt motiv til at opnå fremtidige mål, og gør det 
nemmere at sætte delmål undervejs.

Som ovenstående citater fra musiklærerstuderende 
viser, er bevidsthed om de musikudøvelseskrav, som 

medstuderende, undervisere og dygtige musiklærere 
i skolen, bliver hermed væsentlige ydre motiverende 
faktorer.
Professor i uddannelse Susan Hallam (Hallam, 2009) 
opsummerer i en artikel i ”The Oxford handbook of 
music psychology” flere teoretikeres bud på motive- 
rende faktorer i forbindelse med musikudøvelse. Her 
er det særligt beskrivelsen af individets behov for at 
kunne noget, samt den ydre motivation, der ligger i 
at opnå positiv social respons fra omgivelserne, der 
går igen. Hallam nævner endvidere, at studier af  
amatørmusikere tyder på, at musik er en del af deres 
identitetsforståelse, og at det, i kraft af deres amatør- 
status, er indre motiver, der styrer dem, selvom social 
interaktion også kan være et vigtigt motiv.

To af de musiklærerstuderende nævner det indre  
motiv, som Hallam beskriver i sin artikel som ”the 
need for personal fulfilment met by the emotion- 
inducing quality of music, satisfaction” samt ”a po- 
sitive social response within performance settings” 
(Hallam, 2009). 

• ”Det er bare fedt at spille sammen med andre, 
altså der kommer en eller anden energi, en eller 
anden dynamik, og det…altså det der fælless-
kab, det er svært at beskrive” (fHF). 

• ”Jamen så lige pludselig er det ikke kun for min 
egen skyld, at jeg gør det, så er det også for at 
bandet skal lyde godt. …og så får man øvet sig, 
og så opnår man også de her resultater, hvor 
man synes at… så får man de her succes- 
oplevelser, fordi man kan mærke, at man  
bidrager med noget” (fC). 

• ”De fleste, der kan lide at spille musik, de vil 
sige det er fedt at spille sammen med andre” 
(fHF). 

Herudover nævner de musiklærerstuderende ofte 
ønsket om at formidle deres glæde ved musik  
videre med håbet om, at det kan bibringe deres 
elever den samme glæde i livet, som de selv har 
oplevet. De har valgt at blive musiklærere pga. deres 
kærlighed til musik. Så intentionen om selv at blive 
gode til at spille og synge er ikke nødvendigvis drevet 
af indre motiver, men af nødvendighed for at de kan 
udfylde en musikformidlingsrolle tilfredsstillende.  
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1.8 Wenger Praksisfællesskaber

Hensigten med min undersøgelse er at kunne lave et 
didaktisk design i undervisningsfaget musik i lærerud-
dannelsen, som kan understøtte de musikstuderen-
des udvikling af kropsligt forankrede musikudøvelses-
færdigheder, et læringsdesign, der med Wengers ord 
kan karakteriseres som ”en systematisk, planlagt og 
gennemtænkt kolonisering af tid og rum i et fore- 
tagendes tjeneste” (Wenger, 2004). Wenger er én 
blandt flere forskere, som har beskæftiget sig med 
forholdet mellem praksis- og teoribaseret viden fx i 
sin udgivelse sammen med Lave: ”Situeret læring” 
(Lave & Wenger, 2003) der blev afsættet til udgiv-
elsen ”Praksisfællesskaber” (Wenger, 2004), hvori 
Wenger i bogens sidste del giver anvisninger på prin-
cipper for didaktiske design. I ”Praksisfællesskaber”  
folder Wenger sit syn på læring i sociale kontekster 
ud og implementerer de gennemgåede begreber og 
aspekter i sin teori i Epilogens bud på, hvordan et  
undervisningsdesign kan tænkes, og han giver sit  
perspektiv på et design for læring.

En præmis for anvendelsen af Wengers teori i min  
undersøgelse er, at jeg forudsætter at de musikstu- 
derende i læreruddannelsen fungerer som et lille  
lokalt praksisfællesskab i den brede almene Lærerud-
dannelse, og hvor læringen derfor understøttes ulti-
mativt af undervisningsprincipper, der understøtter 
et socialt perspektiv på læring.

Wengers primære indstilling til begrebet læring er, 
at den ”er uløseligt forbundet med menneskets  
natur” (Wenger, 2004), at den sker i sociale kon- 
tekster og grundlæggende er oplevelsesbaseret. 
Wenger påpeger, at læring finder sted hos menne-
sker overalt og til alle tider, uden at det nødvendigvis 
er forbundet med hverken undervisning eller ønske 
om at lære noget specifikt, der kan føre til fuldgyldigt 
medlemskab af praksisfællesskaber eller andre  
fællesskaber. Wenger pointerer, at der findes læring, 
der foregår bedst alene, men med begreberne del- 
tagelse og forhandling betones læring som en social 
proces. ”Læring forandrer, hvem vi er, ved at forandre 
vores evne til at deltage, høre til, forhandle mening. 
Og denne evne er konfigureret socialt mht. prak- 
sisser, fællesskaber og meningsøkonomier, hvor den 
skaber vores identitet” (Wenger, 2004).

deres kommende profession stiller til dem, en stærk 
drivkraft til at få trænet netop disse færdigheder, men 
de musiklærerstuderende giver samtidig udtryk for, 
at det bare ikke altid er nok i en travl studiehverdag, 
det er nødvendigt med

• ”…en eller anden form for pres eller noget der 
gør, at jeg skal bruge det i en eller anden sam-
menhæng” (fHS).

•  
”Hvis jeg skal optræde med noget, så er jeg også 
meget mere motiveret for at få øvet mig” (fM). 

• ”…som du også snakkede om, at man får lektier 
for. Så der har jeg altid inden jeg skulle til sang, 
øvet mig” (fM). 

• ”Jeg har også valgt at tage noget undervisning i 
klaver ved siden af […] for at jeg ligesom kunne 
have én der siger nu får du den her lektie for til 
næste gang” (fHS). 

• ”Hvis jeg ikke skulle, hvis ikke det for alvor 
skulle bruges til noget, så blev det altså bare 
skubbet lidt væk, til fordel for andre ting” (fC). 

• ”Altså nu synger i kor for eksempel som jo os’ 
gør, at det at man jævnligt har noget man skal 
holde ved lige” (mO). 

• ”Godt at man har nogen til at holde én op på 
det, fx hvis man går til kor en gang om ugen 
eller hvis man har soloundervisning, så ved man, 
man har noget at øve op til her, så måske er det 
os’ det der med ligesom, det der og mødes sam-
men med nogen, altså og skulle ligesom vise det 
man har lavet” (fHF). 

Her gives der udtryk for behov for en ydre styring, 
nogen eller noget der hjælper én med at holde ret-
ningen og øve-kadencen. Fx have en underviser, der 
hjælper med at sætte rammer og rutiner for øvning 
eller have spille- og/eller synge-aftaler med andre. På 
denne måde støttes de musiklærerstuderendes moti-
vation til at træne deres spille- og synge færdigheder; 
også når det er besværligt, svært, kedeligt eller man 
egentlig havde lyst til at bruge tiden på noget andet. 
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lære at påvirke og bidrage til opgaver der er defineret 
uden for vores engagement” (Wenger, 2004). Hver af 
de tre komponenter må iflg. Wenger indeholde nogle 
mulighedsrum. Således må engagementsfaciliteterne 
indeholde mulighed for gensidighed, kompetence og 
kontinuitet for at understøtte fællesskabsdannelse, 
opfindsomhed, social energi og emergent kompe-
tence. Fantasifaciliteterne må rumme mulighed for 
orientering, refleksion og udforskning, for at under-
støtte den studerende i at forestille sig selv og egne 
fremtidige muligheder. Indordningsfaciliteterne til-
bydes gennem konvergens, koordination og jurisdik-
tion, der understøtter, at den aktuelle læring forbind-
es med bredere virksomhed i fx aftagerinstitutioner.

Henholdsvis de 4 ovennævnte dimensioner og de 3 
tilhørskomponenter er indsat i en matrix for et un-
dervisningsdesign (se model 6), hvor udfordringen 
er at kunne ”iværksætte en kombination af engage-
ment, fantasi og indordning uden at lade behovet 
for den ene blive tilfredsstillet på bekostning af de 
to andre” (Wenger, 2004). Wenger sætter med sin  
matrix uddannelsesspørgsmål i et sammenhængen-
de begrebssystem med en ramme der gør opmærk-
som på de krav, en læringsarkitektur stiller til fx en 
undervisningsplan eller en undervisningsproces.

Wengers designarkitektur, som er samlet i matrixen 
(model 6) anviser nogle designprincipper, som jeg vil 
anvende til tilrettelæggelsen af mit didaktiske design 
i kapitel 2.

Bilag 2 er et eksempel på hvordan jeg omsætter 
Wengers forbindelser mellem komponenter og  
dimensioner, til konkret indhold, arbejdsformer og 
arkitektur i min prototype på didaktisk design.

I institutionelle systemer, hvor der ønskes en specifik 
læring, er det, ifølge Wenger (Wenger, 2004) af-
gørende at forstå at praksisfællesskaber handler 
om indhold, ikke form; at se ”læring som en levende 
oplevelse af at forhandle mening”. Wenger betoner, 
at selve den praksis der kommer til at foregå i en til-
rettelagt institutionel kontekst, ikke kan designes; 
”Læring kan ikke designes: man kan kun designe for 
den – dvs. fremme eller modarbejde den.” Dét, der 
kan designes, er tidsrammerne, arbejdsprocesserne, 
undervisningsplanerne, ressourcetilbuddene og ar-
bejdsmønstrene, og ud fra disse kan man blot håbe 
på at målgruppen for designet udvikler sig i den øn-
skede retning.  Når der således skal designes rammer 
for en specifik læring, anvendes en såkaldt begrebs- 
arkitektur, der har til formål at fastlægge de generelle 
elementer, der skal være til stede i et specifikt design, 
og som hermed bliver et redskab, der kan styre de-
signet ved dels at skitsere dét som Wenger benævner 
”designrummet” (Wenger, 2004), og dels den generelle 
udformning af de grundkomponenter, der skal til- 
vejebringes. Jeg vil på baggrund af Wengers begrebs- 
arkitektur for læring foreslå et undervisningsdesign, 
som skal understøtte de studerendes udvikling af  
deres spille- og syngefærdigheder i et professions- 
rettet perspektiv.
 
I sin teori om praksisfællesskaber opstiller Wenger 
en stor kompleksitet af temaer, grundkomponenter 
og principper for det sociale perspektiv på læring. Fra 
dette teorikompleks uddrager Wenger fire temaer, 
og disse fire temaer udgør grunddimensionerne i 
”designrummet” for læring (se model 6). 

De fire grunddimensioner, Wenger ser som interes-
sante i forbindelse med et undervisningsdesign, er 
beskrevet i fire dualiteter: deltagelse/tingsliggørelse, 
designet/emergent, lokalt/globalt samt identifikation/
negotiabilitet. Wenger forklarer sin brug af begrebet 
dualitet fremfor kontinuum gennem pointen, at begge 
de sammenstillede begreber netop ikke optræder på 
bekostning af hinanden, men ledsager hinanden side 
om side i et balanceret forhold. Wengers bud på et de-
sign for læring tilbyder endvidere tre måder at høre til 
læringsfællesskabet på ved at støtte deltagernes en-
gagements- fantasi- og indordningsarbejde. Disse tre 
komponenter er essentielle for designrammen idet 
”mulighed for engagement er afgørende for læring”, 
”fantasi kan åbne praksisser og identiteter ud over en-
gagementets grænser” og ”gennem indordning kan vi 
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Et uddannelses/undervisningsdesign må ifølge 
Wenger ses som ressource for et lærende fællesskab 
og ikke som hverken kilde eller årsag til læring. Under- 
visere må også betragtes som læringsressourcer i 
kraft af deres pædagogiske eller institutionelle rol- 
ler, og også gennem deres eget medlemskab i lokale 
og globale relevante praksisfællesskaber. Designet af 
undervisningen må derfor være udformet, så det ikke 
lukker sig om sig selv og den enkelte lærende, men 
må sigte mod tætte forbindelser til fællesskaber uden 
for sig selv. De lærende må gennem underviseren til-
bydes kontakt med fremtidens profession gennem 
levet identitet (underviserens). Det kan være hen-
sigtsmæssigt at adskille den form for undervisning, 
der ikke forbereder til specifikke praksisser, fra andre 
”miljøer”, men det må ikke være isoleret fra andre  
former for engagement. 

I sin Epilog om didaktisk design behandler Wenger 
primært spørgsmål ift. identitet og tilhørsforhold, 
og kun sekundært ift. færdigheder og information,  
begrundet i at læring er åbning af identiteter, hvor  
uddannelse fungerer som ”et fællesskabs investering 
i sin egen fremtid med dannelse af nye identiteter, 
der kan videreføre dens læringshistorie” (Wenger, 
2004). Både identitet og tilhørsforhold er også væsen-
tlige begreber for henholdsvis Illeris (Illeris, 2013) og 
Tønnesvang & Hedegaard (Tønnesvang & Hedegaard, 
2012). De knytter dog begge viden og færdigheder til 
identitetsarbejdet. I forhold til læring, taler Illeris om 
hvordan udvikling af kompetencer går ind og former 
vores forståelse af os selv – udvikler menneskets 
kerneidentitet, og Tønnesvang & Hedegaard folder 
yderligere udviklingen af identitet ud med henvisning 
til bl.a. rettetheden mod at kunne mestre.

Model 6     Matrix Frbindelser mellem komponenter og dimensioner (Wenger, 2004)
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på vej i gruppen, bliver det tydeligt, hvad man kan, 
fordi man nu er i stand til at hjælpe andre og synet 
på én selv fornys. På denne måde bliver alle delta-
gerne i læringsfællesskabet en aktiv del af praksis- 
fællesskabet i kraft af det gensidige engagement, og 
den fælles læring, der sker, ved at den enkelte stude- 
rende kan være læringsressource i én sammenhæng, 
og være den der har brug for støtte i en anden. ”Det 
handler […] om at opretholde et tilstrækkelig stort 
gensidigt engagement i den fælles udøvelse af en virk-
somhed for sammen at lære noget af betydning. Ud 
fra dette perspektiv kan praksisfællesskaber opfattes 
som fælles læringshistorier” (Wenger, 2004).

Netop i udlevelsen af disse fælles læringshistorier 
ser jeg en tydelig forbindelse til Tønnesvang & He-
degaards rettetheder (Tønnesvang & Hedegaard, 
2012), idet denne form for læringsfællesskab, hvor 
man bliver læringsressourcer for hinanden, kan mod- 
svare den enkeltes behov for samhørighed, for  
empatisk spejlende og betydningsbærende relationer 
og for mestringsoplevelser.
 
I det følgende afsnit vil jeg, på baggrund af under- 
søgelserne og analyserne i fase 1 af min design-based 
research proces, redegøre for mit designframework 
og designprincipperne, der leder frem til design af en 
prototype på et didaktisk design i undervisningsfag-
et musik med fokus på den enkelte musiklærer- 
studerendes udvikling af professionsrettede  
kropsligt forankrede musikudøvelsesfærdigheder. 

”Lærende fællesskaber kan ikke være isoleret, hvis de 
skal kombinere engagement, fantasi og indordning” 
(Wenger, 2004).
 
Wenger stiller specifikke krav til underviseren, at han/
hun er nødt til at ”repræsentere” praksisfællesskaber 
i uddannelsesmiljøer og give studerende adgang til 
erfaring via en form for levet autenticitet (helst flere 
forskellige). Dette tilfører den studerende

• de interesser som deltagelsen er forbundet med 
– dvs at dette design må indeholde forløb, hvor 
erfarne fagpersoner eller professionsudøvere 
viser de studerende, hvordan der i uddannelsen 
kan arbejdes med udvikling af de forskellige 
nødvendige kropsligt forankrede musikalske 
færdigheder. 

• den fornemmelse af formål som deltagelsen er 
forbundet med – dvs at dette design må baseres 
på, at indholdet er meningsfuldt ift. kompetence-
målene og til de studerendes kommende profes-
sionsidentitet. 

• den identifikation som deltagelsen er forbundet 
med – dvs at dette design må rumme mulighed 
for spejling, hvor anvisninger og udøvelsesform-
er, der giver den studerende mulighed for at 
konstituere sin identitet i dette lærings- og  
musikudøvelsesfællesskab og hermed sin 
musiklæreridentitet. 

• de følelser som deltagelsen er forbundet med –  
dvs at dette design skal give anledning til ople- 
velser, der påvirker den enkeltes forståelse 
af sig selv og sin musikudøvelse i en 
professionssammenhæng

 
Underviserens autenticitet gror ud af det at fun-
gere som medlem og engagere sig i den læring 
medlemskabet medfører og ved at ”åbne nogle  
former for gensidigt engagement, der kan blive en  
invitation til deltagelse” (Wenger, 2004). I sådanne 
fælles læringsrammer er det ikke blot en erfaren  
underviser, der kan indbyde til læring. Deltag-
erne bliver indbyrdes ressourcer for hinanden og  
indtager forskellige positioner undervejs i deres 
fælles læringshistorie. Når man kan hjælpe en anden 
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her lægger op til, er et design med fokus på træning 
af disse særlige kropsligt forankrede musikalske fær-
digheder i en professionsrettet kontekst baseret på 
fælles læring i et praksisfællesskab suppleret med 
individuel undervisning af en underviser, hvor fokus 
er på netop den enkelte studerendes udvikling af 
motoriske skemaer gennem praktiske øvelser og re-
fleksion. I en uddannelsessammenhæng ser jeg her 
praksisfællesskabet som kilden til både faglig og per-
sonlig udvikling af en musiklæreridentitet gennem de 
studerendes mulighed for engagement i profession-
srelateret handling, interpersonelt relationsarbejde, 
brug af hinanden som gensidigt støttende læringsres-
sourcer og fælles udøvelse af musikalsk virksomhed, 
hvor man sammen lærer noget af betydning for éns 
oplevelse af sig selv som kompetent musiklærer.
 
I sit perspektiv på læring betegner Wenger praksisfæl-
lesskaber som ”elementære sociale læringsstuktur-
er” (Wenger, 2004), hvor læring er sociale processer, 
der skaber, former og forandrer deltagerne i dette 
samspil i takt med at deltagernes evne ”til at deltage, 
høre til og forhandle mening” forandres og udvikles. 
Ydermere manifesterer denne evne sig ved at også at 
forandre og udvikle vores identitet, idet læring foran-
drer vores syn på os selv (og andre).
 
Så i mit bud på et undervisningsdesign, hvor den øn-
skede læring er, at de studerende udvikler de individu-
elle kropsligt forankrede musikalske færdigheder, der 
er kendetegnende for at spille- og syngefærdigheder, 
består udfordringen i at tilrettelægge et forløb, der, via 
organisering og indholdsvalg, på den ene side giver 
de musiklærerstuderende mulighed for deltagelse for 
at høre til og for meningsforhandling på en måde, der 

Den første prototype blev udviklet delvist i samar- 
bejde med de musiklærerstuderende. Jeg forelagde 
mit bud på prototype for de musiklærerstuderende 
samt min samlede designmetodologi – proceduren 
for udviklingen af designet samt principperne for 
testningen af designet, herunder de musiklærerstu-
derendes rolle i design af prototype og de efterføl-
gende iterationer. Til validering af mit løsningsforslag 
blev de studerende inddraget i en beta-afprøvning af 
en del af løsningsforslaget, som blev testet under min 
observation. Under den efterfølgende vurdering og 
drøftelse med alle de deltagende musiklærerstuder-
ende blev der drøftet muligheder til forbedring af pro-
totypen. På baggrund af denne drøftelse foretog jeg 
mindre justeringer, og prototypen gjort klar til første 
iteration.
 

2.1. Design principper  
for mit didaktiske design
 
Den læreproces, de studerende gennemgår i ud-
dannelsen, er formet af ikke blot det relativt tids- og 
indholdsbegrænsede didaktiske design, men af alle 
elementerne i uddannelsen samlet set, men hele 
musiklæreruddannelsen kan ikke omfattes af dette 
DBR-projekt. Det er hensigten, at udvikling af de krop- 
sligt forankrede musikalske færdigheder sker i alle fag-
ets delområder, og disse er forsøgt tilrettelagt hereft-
er. Susan Hallams forskning (Hallam, 2009) omkring 
udvikling af musikudøvelsesfærdigheder, peger på 
nødvendigheden af den brede tilgang til færdigheds- 
udvikling (motivation, mening og identitet), samtidig 
med en mere direkte fokusering på træning af de krops- 
lige-motoriske processer. Det didaktiske design, jeg 

Fase 2: LAB
I denne fase af min design-based research 
kombinerede jeg resultaterne af undersø-
gelserne i fase 1 med mit bud på et lærings- 
koncept og designprincipper udsprunget af 
Wengers teori om didaktisk design for prak-
sisfællesskaber.

Fase 2: Udvikle didaktiske løsningsforslag via design-framework, designprincipper  
          og prototyping
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øvemønstre, instrument- og genrekendskab o.lign, og 
på den anden side fokus på ’hvorfor’, hvor kun delt-
agelse, i form af kropslig tilstedeværelse, sansebase-
rede erfaringer og arbejde med det tingsliggjorte, 
kan generere ”mening” ift. den enkelte studerendes 
forhold til undervisningens indhold, som fx ”hvad 
skal det, vi arbejder med nu, bruges til”? Eller til ud-
vikling af en kropsligt forankret fornemmelse hos den 
enkelte studerende af, at der er særlige ting, der må 
arbejdes med, i forhold til fx at kunne blive en god 
musiklærer. En ubalance til enten den ene eller anden 
side kan ifølge Wenger gøre læring problematisk. Der 
er lang tradition for inden for musikundervisningen, 
at fokus ligger på mesterlære og udvikling af særlige 
fysiologiske færdigheder, mere end på meningsfor-
handlingen i selve undervisningen, hvilket også fre-
mgår af den megen forskning omkring udvikling af 
musikalsk ekspertise (se kap 1.5).

Læring i et ’rum’, med disse indbyrdes forbundne 
muligheder for deltagelse, skaber en emergent struk-
tur, ved at der indholdsmæssigt og strukturelt an-
lægges en tilpas progression og kontinuitet, så der 
”akkumuleres erfaring”.  Dette forhold går ind og 
understøtter den ovenfor nævnte balance mellem 
det emergente og designede men hjælper også til at 
balancere en anden af de dualiteter, Wenger nævner 
som nødvendige i et design for læring, nemlig forhol-
det mellem negotiabilitet og identifikation.

I mit didaktiske design er det hensigten både at 
forme de studerendes praksis, læringsfællesskab og 
meningsøkonomier ved at anvise dels arbejdsindhold, 
der har eksemplarisk værdi, fx i form af sange og sats-
er der er gode at spille, synge og bruge til sammenspil 
i skolen, og dels arbejdsprocesser der kan akkumul-
ere optimal erfaring i forhold til udvikling af særlige 
færdigheder som fx instrumentspil og sang, jf. Tøn-
nesvang og Hedegaards andenhenførende rettethed 
mod vitaliserende relationer med betydningsbæren-
de og organiserende værdi. Det design jeg tilbyder de 
musiklærerstuderende, rummer således den udfor-
dring, at jeg med mine valg reducerer den forhandling 
de studerende ellers vil have haft omkring indhold, 
mening og proces, men til gengæld støttes de i deres 
læringsproces, og der skabes et fokus for identifika-
tion – eller ikke-identifikation. Jeg vil forsøge at undgå, 
at mit underviserperspektiv bliver på bekostning af 
de studerendes perspektiv, ved at der inden for det 
tilrettelagte design er mulighed at de studerende 

tillader, at deltagernes evner i den henseende støttes 
i at forandres og udvikles. På den anden side må de-
signet kunne have den egenskab at være retningsan-
visende ift. færdighedsniveau, arbejdsmetoder- og 
processer samt indholdsvalg. Denne dimension af et 
design bliver en balance mellem krav om emergens 
på den ene side og nødvendighed af et forudbestemt 
design, hvad angår organisering samt metode- og ind-
holdsvalg fra uddannelsens og underviserens side.
 
Et didaktisk design må nødvendigvis være afhængigt 
af de aktuelle og konkrete omstændigheder og ram-
mer, der rummer det givne undervisningsforløb og de 
overordnede bud på et didaktisk design. De studeren-
des udvikling af deres individuelle musikudøvelsesfær-
digheder vil således være betinget af disse konkrete 
omstændigheder. Det handler om ressourcetildeling, 
tidsrammer, skema og fysiske rammer. Elementer 
som der vanskeligt kan forhandles. Andre ting der lig-
ger fast er målsætningen for undervisningen: de givne 
kompetencemål dels specifikt for modul 3 og dels for 
musiklæreruddannelsen generelt (se kapitel analyse 
af dokumenter, kompetencemål), samt centrale krav 
til organisering af undervisningen i LU (se kapitel 
1.4.1. Studieaktivitetsmodellen). Som udgangspunkt 
står disse elementer heller ikke til forhandling, men 
et uddannelsesdesign som formes af disse elementer 
er, hvilket både Wenger (Wenger, 2004) og Illeris (Iller-
is, 2013) pointerer, ikke det samme som den praksis, 
der konkret finder sted, og her er der mulighed for 
at invitere de studerende ind til meningsforhandling, 
fx som skitseret ovenfor, både i forhold til tilrettelæg-
gelse af, for dem, meningsfuld form, meningsfuldt 
indhold samt meningsfuld arbejdsproces.
 
Tilrettelæggelsen af designet tog afsæt i interview af 
studerende, hvor de fortalte om situationer, hvor de var 
mest motiverede for at udvikle deres spille- og synge- 
færdigheder. Designet inspireres således af en sam- 
arbejdsproces mellem de praktiserende og lærende i 
designet og mig som forsker. Evnen til forhandling af 
nye meninger er central for læring i Wengers optik, og 
understøttes i et dynamisk samspil mellem deltagelse 
og tingsliggørelse, som er en af de fire dualiteter, som 
Wenger skitserer som nødvendige i et undervisnings-
design, der fremmer læring bedst muligt.

Her handler det om balancen mellem på den ene side 
fokus på ’hvad’ og ’hvordan’; ”mekanismer” som fx 
viden om sang- og spilleteknikker, hensigtsmæssige 
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at fremme læringen bedst muligt, må det design, jeg 
tilrettelægger for de musiklærerstuderende, derfor 
tilbyde måder at høre til på der støtter deres engage-
ments-, fantasi- og indordningsarbejde.
De engagementsfaciliteter, jeg vil tilbyde med mit de-
sign, er mulighed for gensidighed gennem forskellige 
bud på samarbejdsformer omkring nogle musikalske 
opgaver, der skal løses i fællesskab i studiegrupper. 

Studerende nævner flere gange i interviewet, at de 
motiveres af at forestille sig selv i de muligheder, som 
nye opnåede kompetencer giver. Fantasien rummer 
her mulighed for udvidelse af deres syn på sig selv, 
en udvikling af identiteten og trækker den studeren-
de mentalt ind i en fremtidig professionsidentitet. 
Den overordnede tilrettelæggelse af designet rum-
mer opgaver og arbejdsprocesser, der er professions- 
rettede, men den emergente struktur, med plads til 
musikalske eksperimenter med tilhørende refleksion-
er samt forhandling af mening undervejs, giver også 
mulighed for brug af fantasien, hvilket kan åbne for 
arbejdsformer og -processer i studiegruppearbejdet, 
som ikke vil kunne være planlagt på forhånd men op-
står i diskussionerne og meningsudvekslingerne.

Det er tydeligt i interviewene, at de musiklærerstud-
erende har tillid til LU’s organisering af undervisnin-
gen, og at de gerne vil guides og styres i deres læring-
sproces af kyndige undervisere, der har erfaring med 
både organisering, indholdsvalg og arbejdsproces. 
Det giver de studerende en oplevelse af at være på 
rette vej, når en erfaren underviser sætter et fælles 
fokus for læringen i fællesskabet, et fokus der er be-
grundet og giver deltagerne en fælles forståelse af ar-
bejdet i studiegrupperne. Dette nævner både Wenger 
og Illeris som vigtigt for deltagernes engagement. 
Hermed forekommer mobilisering af den mentale  
energi, der gør læringen dyb og bredt anvendelig. 
Så i studiegruppens arbejdsproces vil en vis ind- 
ordning finde sted på forskellige niveauer, for at 
de kan opleve en videre horisont af udviklings- og 
udøvelsesmuligheder.
 
Men indordningen under arbejdet med udvikling af 
sine musikudøvelsesfærdigheder kan imidlertid være 
svær for nogle studerende at rumme, hvis det ikke 
synes at give mening eller direkte strider imod deres 
overbevisning. Der opstår et dilemma, når de tilhørs-
faciliteter, der bliver tilbudt i et didaktisk design i form 
af mulighed for engagement, fantasi og indordning, 

selv forhandler deres praksis og har mulighed for 
at rette deres ”identiteter mod forskellige former 
for deltagelse og ikke-deltagelse” (Wenger, 2004) og 
dermed gøre det muligt for den enkelte studerende 
i IMU-gruppen at vælge, hvordan de deltager, så det 
opleves som meningsfuldt.

Når der i undervisningsfaget Musik arbejdes henimod 
specifikke kompetencemål, med de færdigheds- og 
vidensmål der knytter sig hertil, er det fordi disse 
kompetencer kræves i den professionssammen-
hæng, som de musiklærerstuderende gerne skal blive 
fuldgyldig deltager i efter endt uddannelse. For at de 
studerende får en meningsfuld oplevelse af arbejdet 
mod opfyldelse af kompetencemålene, må der ifølge  
Wenger være en direkte sammenhæng mellem den 
praksis, der foregår i uddannelsen, og den praksis ud-
dannelsen giver adgang til, mellem det lokale og det 
globale. Illeris betoner ligeledes dette forhold ved sin 
beskrivelse af, hvordan bl.a. oplevelse af sammen-
hæng bliver grundlaget for identitetstransformeren-
de kompetenceudvikling. Det vil sige, at det lokale 
– institutionsperspektivet – ikke i sig selv er tilstræk-
kelig. Det er nødvendigt med ’arme’ ud til den praksis, 
kompetencerne skal anvendes i. En måde at imøde-
komme denne forbindelse på er ved at lade designet 
rumme mulighed for professionsnær praksis, eller 
endnu bedre praksis i selve professionen. 

I en institutionel sammenhæng er det selvfølgelige 
’det muliges kunst’, og i dette første bud på didaktisk 
design er der ikke direkte mulighed for at lade prak-
sis foregå andre steder end på uddannelsen. Men det 
forhold, at alle de studerende har været i musik prak-
tik og hermed har relationer til det globale praksis-
felt, giver arbejdet i uddannelsen mening og retning 
hvilket er en nødvendig faktor både hvad angår den 
enkeltes kompetenceudvikling og hvad angår ud-
vikling af en musiklæreridentitet.

I interviewene af musiklærerstuderende er det 
tydeligt, at motivation spiller en afgørende rolle for, 
at der gøres en indsats for at udvikle de nødvendige 
spille- og syngefærdigheder. De studerende giver 
udtryk for motivationelle rettetheder som fx at se sig 
selv som en, der i fremtiden har de ønskede kompe-
tencer eller motivationelle rettetheder, der gør at de 
engagerer sig i arbejdet og får dem til at indordne sig 
’trælse’ vilkår eller krav og motivationelle rettetheder 
som at høre til i et musikudøvende fællesskab. For 
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af underviseren, men hvor underviseren ikke er til 
stede. Herudover bliver der i denne del opfordret til 
inddragelse af studierelevant indhold i relation til den 
givne tematik. Indhold som den enkelte musiklærer- 
studerende selv kan udvælge og arbejde med på 
en måde, som hun/han selv finder givende for egen 
læring. På denne måde rummer studiearbejdet i 
denne del også aktiviteter, som indeholdes i studie- 
aktivitetens kvandrant 3, som er aktiviteter som både 
initieres og udføres af den studerende selv. Studie- 
arbejdet i denne del foregår således i et skemalagt 
tidsrum, hvor de studerende arbejder uden undervi- 
ser med henholdsvis underviserinitierede aktiviteter 
og aktiviteter initieret af studerende. Fokus i dette 
tidsrum er som nævnt på udvikling af- og professions- 
rettet anvendelse af de studerendes individuelle spille- 
og syngefærdigheder, og udøves i mindre studie- 
grupper sammensat af underviseren, efter princippet 
om at gruppens deltagere har forskellige musikfaglige 
styrkeområder.

Frede V Nielsen udfolder hvordan al undervisning 
er underlagt forskellige rammefaktorer (Nielsen, 
1999), og dette didaktiske design blev således også til  
under indflydelse af læreruddannelsen i Silkeborgs  
ressourcetildeling, de fysiske rammeforhold i 
musikafdelingen på læreruddannelsen i Silkeborg, an-
tallet af studerende på det deltagende sammenlæste 
musikhold - her 17 studerende fordelt på 10 fra 4.år-
gang og 7 fra 3.årgang, tidshorisonten for undersøg- 
elsen som for dette musikholds vedkommende var 8  
undervisningsuger samt skemalægningen, hvor  
undervisningsfaget musik modul 3 var placeret tirs-
dag 12.30-16 og torsdag 8.15-14.

I læreruddannelsen forud for LU13 blev alle 
musiklærerstuderende i linjefaget musik tilbudt indi-
viduel undervisning i både klaver, sang og et selvvalgt 
hovedinstrument. Disse tre områder inddrages i det 
didaktiske design ved at inddele tirsdagens skema- 
blok i tre lige store tidsblokke, hvor studiegruppe- 
arbejdet med henholdsvis klaverspil, syngeaktiviteter 
og spil på diverse instrumenter kunne foregå. 

Hertil kommer at hver studerende modtog 3x45 
minutters individuel undervisning, som uddybet i ka-
pitel 1.1.2.
De 17 musiklærerstuderende på modul 3 blev for-
delt i 3 såkaldte IMU-grupper (Individuel Musikalsk 
Udvikling) á henholdsvis 6, 6 og 5 studerende. Jeg, 

ikke godtages eller tages i brug. Her kommer Wengers 
teori om praksisfællesskaber til kort. Tønnesvang og 
Hedegaards rettetheder kan hjælpe mig til at ind-
fange de studerendes motivationelle rettetheder i 
selve læringssituationen, men igen opstår der et di-
lemma, hvis de studerendes rettetheder ikke synes at 
befordre nogen åbning for den særlige læring, det di-
daktiske design skal understøtte. Her må jeg tage Iller-
is til hjælp til at forklare, hvad der er på spil hos den 
eller de studerende, som på denne måde vægrer sig 
mod en bestemt læring. Det vil jeg udfolde nærmere 
i case-beskrivelsen ifm. tilrettelæggelsen af sanglab.

2.2. Den første prototype på  
didaktisk design 

Prototypen er udarbejdet på baggrund af relevant 
teori og empiri, hvor udviklingen af de kropsligt 
forankrede musikalske færdigheder, som indehol-
des i kompetencemålene, bl.a. foregår i praksisfæl-
lesskaber – på større eller mindre hold – og fremmes 
ved de studerendes deltagelse i meningsforhandlin-
gen af ’hvad’ og ’hvordan’ og i høj grad ’hvorfor’ i re-
lation til udvikling af disse færdigheder. Prototypen 
på dette læringskoncept i undervisningsfaget musik, 
der har fokus på udvikling og professionsrettet an-
vendelse af spille- og syngefærdigheder, består af to 
dele, der hver især fungerer inden for et eller flere 
af studieaktivitetsmodellens kvadranter (jf. kapitel 
1.4.1.studieaktivitetsmodellen)

De to delelementer af prototypen består af del a) 
studiegruppearbejde uden underviser i forskellige 
aktivitets-labs og del b) individuel klaver- og san-
gundervisning evt. kombineret med undervisning 
i spil på andre instrumenter, én underviser med én 
musiklærerstuderende. De to dele beskrives hver for 
sig i det følgende.

2.2.1.     Del a) Studiegruppearbejde 
i aktivitetslabs

Denne del af det didaktiske design er planlagt med øje 
for læringspotentialet i, at de musiklærerstuderende 
samarbejder i et praksisfællesskab. Den er fortrins-
vis tilrettelagt som varetagelse af Studieaktivitets-
modellens kvadrant 2, hvor de musiklærerstuderen-
de arbejder med studieaktiviteter i en form, som er  
igangsat og i store træk defineret indholdsmæssigt 
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hvor der er plads til at lære sit udøvelsesniveau at 
kende, dumme sig, stille basale spørgsmål, få lov til 
at afprøve pludselige idéer, lege med det musikalske 
materiale og gå på opdagelse i egne og andres musi-
kudfoldelser, uden at der konstant forelå et eksplicit 
krav om, at det skulle vises for andre med dét ydre 
og indre pres, der følger med det. De musiklærerstu-
derende, som dette design blev tilrettelagt til, går på 
det sidste á 3 musikmoduler, så K1-tid til dette forløb, 
med fokus på de musiklærerstuderendes Individuelle 
Musikalske Udvikling (i det følgende benævnt IMU-
forløbet) er nedprioriteret, da alle har fået hold- og 
soloundervisning (om end få lektioner) i både klaver 
og sang i de 2 foregående moduler. K1-tiden bliver 
anvendt til 3x 45minutters soloundervisning pr stu-
derende samt til holdundervisningen i musikfagets 
didaktik og i temaet musik som kulturelt, historisk og 
æstetisk fænomen.

som underviser fordelte de musiklærerstuderende 
i grupperne ud fra mit kendskab til deres spille- og 
syngemæssige stærke og svage sider, således at de 
musiklærerstuderendes færdigheder kompletterede 
hinanden i gruppen. I tidsrummet tirsdag fra 12 – 16 
øvede grupperne selv i tre forskellige ”labs”, hvor der 
blev arbejdet og eksperimenteret med henholdsvis 
klaverspilsfærdigheder, sangfærdigheder og øvrig 
instrumentalspilsfærdigheder. 

Grupperne startede i hver sit lab, og der blev rokeret 
efter en times arbejde hvert sted efter en udarbejdet 
plan (se bilag 3), så alle var lige lang tid i hvert lab og 
alle holdt pause på samme tid. Betegnelsen ”labora-
torier”, (forkortet undervejs i planlægningen til det 
mere fancy og mundrette ”labs”) blev valgt som resul-
tat af, at analysen af interview af musiklærerstuderen-
destuderende viste tegn på, at der er brug for lærings-
rum i en i øvrigt konstant kontrollerende uddannelse, 

Model 7    Prototypens organisering af studiegruppearbejde
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identitet” (Wenger, 2004). I det konkrete didaktiske 
design er der indlagt 3x45minutters soloundervisning 
til hver af de 17 studerende. Soloundervisningen skal 
her forstås som en supplerende praksisform, der 
kan bibringe den enkelte studerende en anden slags 
læring i musiklæreruddannelsens praksisfællesskab, 
end fx arbejdet i IMU-grupperne kan. En anden måde 
at arbejde med praksisfællesskabets indhold på, hvor 
læring, også i denne 2 personers praksisform, foregår 
”som en levende oplevelse af at forhandle mening” 
(Wenger, 2004). Det er i dette samarbejde med den 
enkelte studerende, at underviseren har mulighed for 
at udstikke individuelle arbejdsopgaver, som passer 
til den enkeltes niveau, interesse og arbejdsproces i 
kraft af at underviseren på samme tid, både kan ob-
servere, vurdere, kontrollere, spørge ind til og korrig-
ere den enkelte studerendes kropslige arbejde, i det 
øjeblik det faktisk foregår. 

Arbejdet får en særlig intens karakter, i denne prak-
sisform hvor underviseren kan gå ind og understøtte 
den enkelte studerendes særlige behov (rettethed-
er) og udviklingspotentialer i en professionsrettet 
udvikling henimod opnåelse af de kompetencer der 
skal til i konstitueringen af en stærk musiklæreriden-
titet. Tønnesvang og Hedegaard (Tønnesvang & He-
degaard, 2012) nævner vitaliseringsrelationernes 
vigtige rolle, i denne sammenhæng fx underviserne, 
som dem, der tilbyder passende mestringsudfordren-
de opgaver ved at udfordre i vækstlaget for den stu-
derendes kunnen9.  De skal yderligere give støtte til 
selvafgrænsning og selvrefleksion over forvaltning af 
egne talenter, øvestrategier og følelser. Føler den stu-
derende sig passende udfordret og oplever at kunne 
mestre de krav, der stilles, vil det ultimativt resultere i 
optimal talentudnyttelse, at den studerende er lære- 
og aktivitetsorienteret i sin tilgang til opgaver, der skal 
løses på vej til at blive en god og velfungerende in-
strumentalist eller sanger i en professionskontekst. 
Den studerendes musikalske identitet boostes og 
konsolideres.
 
Af interviewene med de musiklærerstuderende  
fremgår det, at dét én til én arbejde, der finder sted i 
soloundervisningen, hjælper den studerende med at 
gå dybere ind i det individuelle kropslige arbejde, der 
skal til for netop ham eller hende. En musikstuderen-
de forklarer i et af interviewene: 

9 Jf. Vygotskys teori om ZNU og Csikcentmihailys flowteori

 
2.2.2.     Del b) Individuel under-
visning i klaver og sang

Denne del af det di- 
daktiske design er plan-
lagt med henblik på at 
kunne støtte den en-
kelte musiklærerstu-
derendes synge- og 
spillefærdigheder med 
differentieret materiale 

og vejledning, der passer til den enkeltes niveau, ar-
bejdsform og læringsstil. Det er Studieaktivitetsmod-
ellens kvadrant 1 og 4 der varetages i denne del, og 
undervisningen foregår i et skemalagt tidsrum, hvor 
de studerende arbejder individuelt med en undervis-
er 3 x 45 minutter i løbet af de 8 undervisningsuger.

Der er i musiklæreruddannelser både i Danmark og 
internationalt historisk tradition for, at undervisning 
i sang og instrumentspil hovedsageligt foregår som 
soloundervisning. Men denne soloundervisning er 
omkostningsrig, og musikfaget i Læreruddannelserne 
i Danmark har måttet leve med massiv reduktion af 
ekstra ressourcer til denne undervisningsform, som 
ikke ses i nogle af de øvrige fag i læreruddannelsen. 
Og med den økonomiske og tidslige harmonisering i 
LU13 af alle undervisningsfagene, var det i princippet 
slut med soloundervisning, i hvert fald i traditionel 
forstand. 

Som det fremgår af bilag 1, om ressourcetildeling til 
undervisningsfaget musik, var der fra ledelsesniv-
eauet for læreruddannelsen VIA dog en vis forståelse 
for behov for supplering af ressourcer, hvis Lærerud-
dannelsen skulle have en chance for at opretholde en 
forsvarlig uddannelse af musiklærere til den danske 
folkeskole.

 Wenger nævner, uden dog at give konkrete eksempler, 
at der er læring, der foregår bedst i grupper, og der er 
læring der foregår bedst alene. Det ændrer ikke ved 
den præmis, at læring skal ses i et socialt perspek-
tiv, idet ”læring – uanset hvilken form den antager – 
forandrer, hvem vi er, ved at forandre vores evne til at 
deltage, høre til, forhandle mening. Og denne evne er 
konfigureret socialt med hensyn til praksisser, fælless-
kaber og meningsøkonomier, hvor den skaber vores 
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stemme hensigtsmæssigt i en musikalsk-pædagogisk 
sammenhæng. CD tog afsæt i det psykiske perspektiv 
ved at synge og gav efterfølgende udtryk for, at hol-
det generelt var særligt optaget af at tale om, at de 
ikke nødvendigvis skulle opfatte sig selv som sangere, 
og om hvad de så egentlig var. CD gav eksempler på, 
hvordan man kan føle sig ”skæv” som sanger, og ek-
semplificerede det ved at forklare, at udøvelse af sang 
og musik består af 3 elementer: Jeg ved – jeg tør – jeg 
gør! CD drøftede med de studerende, hvordan man 
kan være forskellige steder i dette felt.
 
I den anden del af workshoppen skal CD arbejde med 
5 studerende på holdet, som har en særlig udfordring 
ift. at synge. De 5 studerende (3 drenge og to piger) 
er udvalgt ved, at deres sangundervisere i de øvrige 
to moduler har anbefalet dem at tage imod tilbuddet.

2.2.4.     Case: modstand på at synge

Case: sangworkshop i 2 dele med sangpædagog (CD).

Beskrivelse (epoché):

Fokus på 2 studerende (A og B). Begge intonerer upræcist og bru-

ger ikke de kropslige kræfter og den muskelstyrke, der skal til, for 

at sangen står tydeligt, rent og imitérbart. De deltager i både del 1 

og 2 af workshoppen.

CD forklarer A og B’s deltagelse i den første fælles del: ”De deltager 

fint og synger med, men jeg bemærker, at der er lidt ”fnidder” fra de to 

undervejs. De griner og pjatter med øvelserne og laver dem kun delvist.  

B udbryder, at han slet ikke kan forholde sig til det her.”

1) samtale plenum

CD tager en runde hvor hun spørger ind til alle de musiklærerstu- 

derendes forståelse af sig selv som sangere. Her siger A og B noget 

i retning af: ”jeg er ikke sanger, jeg opfatter ikke mig selv som sanger, jeg 

er ikke sådan en sanger-én. Det der sang, det er ikke mig, der skal det, det 

er nogen andre der skal det, og så vil vi trække på en kollega i skolen”.

2) støtteøvelser fælles

CD starter med at lade alle 5 synge sammen og tager derefter fat i 

støtteøvelserne. Hun forklarer: ”I disse kropslige øvelser jeg laver med 

dem, tvinges de til at arbejde sammen og at støtte. Det tager presset væk 

fra strubeområdet. De studerendes reaktion var: Hold da op – jeg kan lige 

pludselig synge kraftigere, jeg kan komme op på tonerne, og det gør ikke 

ondt”.

• ”Det der med at have en andens overblik over in-
strumentets rækkevidde på en eller anden måde, 
og ens egen kunnen inden for det. Det kan være 
svært at se sin egen progression i et instrument, 
men så snart du har en vejleder over din skulder 
til at se, jamen hvis du gør det her, altså viser dig 
det, så kan du komme derhen med det. Selvføl-
gelig skal du selv arbejde for det, men der er en 
anden til at guide én” (fHC). 

Den direkte og øjeblikkelige feedback og/eller fejlkor-
rigering, der kommer fra den erfarne underviser, er 
helt særlig ift. at den enkelte bliver bevidst om egen 
kunnen ift. disse særlige kropsligt forankrede musi-
kalske færdigheder, samt evnen til at se anvendelses- 
og udviklingsmulighederne af disse, jf. Gallaghers 
teori om kropsskema/-billede (Gallagher, 2002) og 
Illeris’ forståelse af sammenhængen mellem kompe-
tence- og identitetsudvikling (Illeris, 2013).
 
Illeris beskriver en case (Illeris, 2013), hvor reaktionen 
fra en kursist, som havde modstand på læring, blev 
vendt fra regressiv transformativ læring til genopret-
tende transformation. Dette skete bl.a. i kraft af, at 
vedkommende blev tilbudt en læringsplatform, hvor 
underviseren kunne fokusere på denne ene kursists 
behov i en målrettet interaktion mellem ham og un-
derviseren. Ved at trække kursisten ind i en sammen-
hæng, der vil svare til soloundervisning i musiklærer- 
uddannelsen, blev der først og fremmest frigjort tid 
til at tage sig af en ”problematisk” deltager. På samme 
tid blev der blokeret for, at der blev brugt tid på di-
skussioner mellem kursisten og de øvrige deltagere, 
som godt kunne se meningen med at udvikle disse 
specifikke færdigheder.

 2.2.3.     Sangworkshop som impuls 
til selvstændigt arbejde i det didak-
tiske design

 
Der er tilrettelagt en sangworkshop forud for det 
selvstændige arbejde i IMU-grupperne. Sangwork-
shoppen er i 2 dele og underviseren er en uddan-
net sangpædagog (CD). Hele holdet på 17 studeren-
de skal deltage i den første del som varer 1½ time. I 
denne første del er målet, at alle gennem kropslige 
øvelser, dels får generel viden om og dels erfarer 
en individuel kropslig fornemmelse af, hvad det in-
debærer at synge, og hvordan de kan bruge deres 
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forsøg på at referere til et område som A og B virkede engagerede 

i, spurgte CD ind til A og B’s kropslige fornemmelse, når de spill-

ede: ”Hvordan føles det, når I laver den der fede guitarlyd, eller den fede 

percussion lyd - den slags fornemmelse af at producere musik? Kan du 

prøve at forestille dig den og så synge samtidigt. Ikke lyde sådan fysisk som 

instrumentet men mere måden at være til stede på i et rum, hvor man 

laver musik”.

CD forklarer, hvordan hun yderligere arbejdede med fysisk til- 

stedevær: ”Både med at bede dem om helt fysisk at stå på begge ben og 

skubbede til dem for at lære dem at stå groundede. Fordi det var så svært, 

at komme rent fysisk til dem spurgte jeg: en fysisk fornemmelse af at lave 

musik, kender I det? Det fik dem til at tage det alvorligt i cirka 2 minutter 

hver, og der sang de godt.” ”De pitchede fint begge to. Selv i en sang som 

A ikke kendte i forvejen. For B’s vedkommende så begyndte vi lige pludselig 

at snakke overtone og klang”. CD bemærkede, at når B lod kroppen 

arbejde med, havde han ”en rigtig fin stemme, med lidt det der tenor-

overskud, når han gider. Begge kan sådan set sagtens synge, hvis de vil. 

Selvfølgelig utrænede stemmer, men ørerne er ok og ligeså evnen til at 

omsætte til korrekt pitch”. CD bemærkede at både A og B umiddelbart 

virkede glade ved at få at vide og opleve, at de både kunne efter-

synge strofer og synge sangene i korrekt pitch, men hun tilføjede: 

”men det forsvandt hurtigt i attitude. B fik bedst energi af det, A fastholdt, 

at det var uden betydning.”

CD fortæller hvordan hun umiddelbart genkalder sig sit-

uationen: “A og B ville undervejs, i arbejdet med kropslig for-

nemmelse under sang, hele tiden tale om det, de skulle gøre i  

stedet for at gøre øvelserne og fornemme, hvad der kropsligt er på færde, 

og de gav begge udtryk for, at de ikke betragter sang som et kardinalpunkt 

i de kompetencer, der skal opnås”. CD forklarer at A siger noget i ret-

ning af: ” jeg skal alligevel arbejde i team på en skole, og derfor behøver jeg 

ikke at … der overlader jeg det til nogen med sangkompetencerne, så kan 

jeg nogle andre ting, som er det med slagtøj.” CD siger til A: ”men i situa-

tionen med den enkelte klasse, der sidder du jo selv”. A: ”jo, men sådan var 

det ikke, det behøvede man ikke, og så kunne man bare gøre det på en 

anden måde”. CD forklarer at A og B giver udtryk for, at de ikke skal 

hjælpe børnene med deres sangstemmer på den måde som CD 

anviser, at det er gammeldags at arbejde med sang på den måde, 

og at man kan gøre tingene på en anden måde. CD nævner, at de 

mener, det er ok at lære børnene en sang ved at spille den for dem.

Som afslutning på min samtale med CD siger hun om A og B og de-

res sangfærdigheder: ”Det er ikke det sangfaglige, det handler om, men 

nogle helt grundlæggende opfattelser af faget musik”.

3) støtteøvelser individuelt

De studerende arbejder sammen to og to, og mens de gør dét, 

arbejder CD med den enkeltes kropslige fornemmelse ift. ”støtte- 

arbejdet”. CD fortæller: ”A og B gik ind i arbejdet ganske kortvarigt, men 

hurtigt blev det til at de afværgede at deltage og argumenterede med, 

at det var uvæsentligt for deres praksis.” CD forklarer B’s reaktion: ”I 

arbejdet med støtte tager jeg fat i hver enkelt studerende. B viftede mig 

afværgende væk, da jeg kom til ham. Jeg siger til B:”du står der, og jeg 

står her, skal vi ikke lige få det klaret? ”Jeg kigger ham dybt og insisterende 

i øjnene og siger: ”nu gør vi lige det her, det her handler om krop, og jeg 

har brug for præcis at mærke, hvordan du mærker det på egen krop. Der 

er ikke nogen, der kigger på dig, du er ikke udstillet, vi gør bare lige det her 

sammen”.”

 

I anden del af workshoppen hvor der er 5 udvalgte deltagere,  

arbejder A og B i starten lidt henholdende med på de kropslige 

øvelser.

.1) samtale om personligt forhold til sang.

Plenum drøftelse med de 5 studerende om deres individuelle 

udgangspunkt i forhold til at synge, fx sang I i familien? Hvordan har 

I det med den her workshop? CD husker ikke de præcise melding-

er, men der blev ikke nævnt noget, der var atypisk for denne type 

gruppe og heller ingen særlig udtrykt modstand.

2) arbejde med to sange fælles og derefter drengene og pigerne 

for sig.

Resten af tiden blev brugt på at synge 2 sange fælles eller dren-

gene sammen og pigerne sammen. CD fortæller om arbejdet i den 

intensive 2. del af workshoppen: ”Jeg går ind og mærker hver enkelts 

spændings-niveau. Er det én, der er rimelig til stede i sin krop? Så tager jeg 

en sang, som har nogle ambitus spring: ”Kringsatt af fiender”. Så medtager 

vi de ting de har hørt om – de ved hvordan ”maskinen” virker nu – det gør 

vi lige, og vi gør det helt nede på basic-niveau. Der skal være styr på, at 

de kan mærke, hvordan tingene hænger sammen her. Og når vi kommer 

til de høje toner, spørger jeg hvor mange kan mærke, at de siger inde i 

hovedet: det kan jeg ikke det her? Og straks er der markeringer. Så sang de 

Let it Be, der har det her høje sted i omkvædet alle – især piger – panikker 

over. Snakkede klang og æstetik og egen opfattelse af hvordan det lyder, 

og hvordan det lyder for andre.”

CD forklarer at de 3 drenge sang ”uden krop”. Hun sagde til de tre 

drenge, at hun mærkede nogle signaler og ”noget siger mig, at I ikke 

har lyst til at være her i rummet”, hvorefter de grinede lidt af det sam-

men og CD fortæller videre: ”og så arbejdede jeg med fysisk tilstedevær, 

og det hjælper”. CD spurgte ind til hvilken klang de godt kan lide, når 

de fx arbejder med deres instrumenter, der er henholdsvis el-gui-

tar og slagtøj. Hun forklarer at hverken A eller B syntes at arbejde 

med instrumentets klang: ”A han tænker percussivt og kan bedst lide 

døde metal-lyde, og B var lidt uartikuleret omkring det, han kunne fx ikke 

give et konkret eksempel på, hvad der var en fed guitarlyd for ham”. I et 
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I sådan et tilfælde, hvor indordningen ikke sker, bliver 
konsekvensen for A og B, at de dels sætter sig selv 
udenfor læringsfællesskabet, altså ikke ’hører til’, eller 
det medfører i værste fald en ikke-deltagelse, hvor 
hverken et evt. engagement eller fantasi kan overtale 
til indordning, hvilket i dette tilfælde afføder en kon-
frontation mellem modstridende overbevisninger. 
Krav om indordning bliver for A en krænkelse af hans 
selvfornemmelse, der i yderste konsekvens kan gå 
hen og knuse hans forestilling om sig selv som en 
kompetent lærer. – Hvad skal man gøre? Det kræver 
en form for kontekstuel feedback, hvor hans modvil-
je bliver vendt til en nødvendighed fx gennem hans 
deltagelse i autentiske professionrettede situationer, 
der nødvendiggør kontrol af og musikalsk brug af 
stemmen.

A’s identitetsforståelse er virkelig udfordret – han 
mødte for alvor udfordringen i sin praktik, og han blev 
rystet, da han blev konfronteret med det af sin prak-
tiklærer. Det er hele hans identitetsoplevelse der er 
på spil. I forhold til mestringsudfordringen så ligger 
det der stilles krav om tilsyneladende langt fra ham.

Tilhørsmæssigt skiller han sig ud fra gruppen med 
sin sang og med sit syn på sang. Men han deltager, 
når der skal synges sammen. CD siger, de kan lide, 
at de kan gemme sig i mængden. Det er muligvis 
dette forhold der kan fremme A og B´s sangarbejde i  
IMUgrupperne, når de er flere om at synge sammen.
Afvisningen af præmissen for nødvendigheden af at 
kunne synge rent viser måske, at de ikke har sunget 
i nok tid for at opleve gevinsten i det. Det opleves 
som om, at de 2 studerende har særdeles vanske- 
ligt ved at indgå indordningskompromisser og at ind- 
ordne sig under de færdighedskrav, der stilles til dem. 
Indordning kan, ifølge Wenger (Wenger, 2004), ske 
som konsekvens af blind lydighed, som kan gøre én 
sårbar over for krav, der opleves som intimidering 
eller sågar overgreb. Derfor er det både forståeligt 
og rimeligt, at de 2 studerende stiller spørgsmålstegn 
de ved krav, de i situationen finder urimelige, men 
ved at afstå fra indordning og dermed afstå fra delt-
agelse i den tilrettelagte aktivitet, frasiger de sig også 
viden om, og kropslig fornemmelse for, deres sang 
og stemmeudvikling, samt fornemmelse for hvordan 
de kan bruge stemmen i en musikalsk-pædagogisk 
sammenhæng.
Engagement er der heller ikke så meget af, indordning 

2.2.5.     Analyse af sang-case:

Ifølge CD godtager de to ikke præmissen om, at det 
er vigtigt for en musiklærer at have en velfungeren-
de sangstemme, og at de skal kunne hjælpe elev-
erne med, at de udvikler deres sangstemmer. A og 
B værgede sig ved at gå ind i det kropslige arbejde, 
der skal til, når man træner sin sang, havde tilsyne-
ladende slet ikke lyst til at synge og havde i det hele 
taget svært ved at anerkende sangaktivitet som et 
væsentligt musikpædagogisk arbejdsredskab i en 
musiklærerprofession.

Selve sangworkshoppen blev arrangeret for at give 
de studerende et fælles fundament at arbejde videre 
med deres sangstemmer på i IMU-grupperne, der 
er designet til at de studerende skal udvikle deres  
kropsligt forankrede musikudøvelsesfærdigheder 
gennem bl.a. vitalisering af  deres motivationelle rettet- 
heder og deres identitetsarbejde mod opnåelse af en 
musiklæreridentitet indenfor rammen af et praksis-
fællesskab, hvor der tilbydes mulighed for både en-
gagement, fantasi og indordning, der hver især invit-
erer til deltagelse.

Med den beskrevne case viser der sig en mulig pro- 
blematik i relation til det kommende arbejde i sanglab 
med IMU-grupperne, hvor deltagelse, i hvad jeg med 
Wenger (Wenger, 2004) betegner som et lærende fæl-
lesskab, kan vise sig problematisk for A og B, som tilsyn-
eladende ikke har noget ønske om at høre til i et fælles- 
skab, hvor de skal arbejde med deres syngefærdighed 
og slet ikke på en kropsligt forankret måde. 

Wengers begrebsarkitektur er sammensat på bag- 
grund af perspektiver og teorier udviklet gennem 
analyse af læring hvor praksis og identitet er i fokus. 
Til at forstå hvad det er der sker læringsmæssigt med 
den enkelte studerende i praksisfællesskaber, bruger 
jeg Illeris’ teori om transformativ læring.

Kompetencemålene for en musiklærer indebærer, 
som vist i den tidligere analyse, at man har en særlig 
slags sangfærdigheder. Disse færdigheder opnår A 
og B ikke gennem kognitiv forståelse men gennem  
kropsligt arbejde og kropsligt baseret erkendelse, 
som kan afstedkomme den dybe kropsligt forankrede 
læring, som netop kan gå ind og transformere deres 
forståelse af sig selv som musiklærere?
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Akkompagnement (Strum)

Nodesats (klassisk klaverstykke eller en nodesats af en sang)

Satsspil (en sang hvor du spiller melodi og harmonik i højre 

hånd og basgang i venstre hånd).

Refleksioner der førte til dette var: Niveauforskelle de stud-

erende imellem. Vigtigt med kendskab til flere spillestile du 

kan møde i professionsudøvelsen.

SANGLAB: I skal skiftes til at stå for lidt opvarmning fx ud 

fra C Sadolins tekst eller fra øvelserne fra Rørbech og Høgel. 

Andre materialer kan anvendes.

Syng nogle sange sammen fx fra SANGBOGEN 1 WH (den 

blå), SPILFINGER 2 eller HØJSKOLESANGBOGEN. Andre ma-

terialer kan anvendes.

Skift til at indstudere en ny sang.

Syng gerne en mindre korsats sammen (se studienet)

Lav en liste med skolerelevante sange, i alt 15 sange inden 

for følgende kategorier: Børnesange, Højskolesange, En-

gelske sange, Salmer, Gl. og nyere viser, Årstidssange, Nuti-

digt rytmisk repertoire.

Refleksioner der førte til dette: Vanskeligt at øve på 

sangteknik uden at være der selv som underviser. Opgaven 

med Kanon-teksterne giver anledning til refleksion over, 

hvad vi skal synge - styrker deres evne til indholdsvalg – 

men selve sangudøvelsen er svær at få i gang uden konk-

rete opgaver fra underviser. 

ROTATIONSLAB: Spil et sammenspils nummer fx enten 

et af dem der er lagt ud på studienet eller fra SPILFINGER 2. 

Andre materialer kan anvendes.

Lav rotation, så I kommer til at spille på forskellige 

instrumenter.

Der kan evt. laves små workshops i selvvalgte instrumenter.

Skift gerne til at stå som musikleder for gruppen.

Lav gerne et arrangement til gruppen.

Refleksioner der førte til dette: 3.årgangs selvtændige stud-

iegruppe skal arbejde selv. Unerviser har lagt arbejdsind-

hold på studienet. De fleste har ikke set det og møder op 

usikre på, hvad der skal ske. Dem der ved det, tager ikke 

styringen, og gruppen ender med at gå hver til sit, til an-

dre opgaver de hver især er optaget af her og nu. Nogen 

giver udtryk for bekymring for, at ryge ud af fællesskabet 

hvis man vil bestemme for meget over hinanden? En anden 

sidder tilbage med følelsen af altid, at skulle tage initiativet 

og siger: ”det er ikke mig der er holdets lærer”. 

De musiklærerstuderende fik alle udleveret denne 
oversig med forslag til aktiviteter i de 3 labs (bilag 7). 
Oversigten blev også lagt på studienet, som det frem- 
går af bilag 8.  

– at se hvad er der af muligheder i det her for mig. Det 
er ikke engagementet, der gør dem til deltagere, fan-
tasiarbejdet gør måske lidt, ved at appellere til deres 
forestilling om, hvordan det fornemmes kropsligt, når 
man laver fed musik.
 

2.2.6.     Beta-test af del a)  
              i prototypen

Jeg gennemførte en testafprøvning af Prototypen, 
med henblik på at få den yderligere tilpasset netop 
dette konkrete musikhold på modul 3. Med det sam-
menlæste hold af studerende fra både 3. og 4. årgang 
blev organiseringen og indholdsvalget gennemgået, 
drøftet og justeret. Herudover valgte jeg at være til  
stede under den første iteration for at observere  
arbejdet i grupperne, dels for at se hvordan de ar- 
bejdede med det faglige stof i de tre IMU-områder, og 
dels for at se hvordan samarbejdet foregik.

Det viste sig, at praksis i de 3 grupper fungerede vidt 
forskelligt både hvad angår arbejdsproces, samar- 
bejdsform og tilgang til det valgte indhold i de tre labs. 
Der var afsat tid til at hele holdet og jeg kunne mødes 
efter arbejdet i de 3 labs for at evaluere og justere 
denne del af designet inden næste IMU-gruppe- 
forløb. Efter en runde hvor de studerende udvekslede 
oplevelser af arbejdet i de respektive IMU-grupper, 
udformede vi i fællesskab ’recepter’ på indholdet i 
IMU-grupper, så der dels blev en hensigtsmæssig pro-
gression og kontinuitet i hvad der skulle arbejdes med 
og hvordan, og dels blev plads til studerendes egne 
idéer undervejs i IMU-gruppe arbejdet inden for den 
professionsfaglige indholdsramme.

Prototypen som beskrevet ovenfor blev herefter 
færdiggjort med en endnu grundigere beskrivelse af 
indholdselementerne i de respektive ’labs’. Efter hver 
beskrivelse af lab er nævnt de refleksioner, der lå bag 
ændringen.
 
KEYLAB: Bliv enige om en sang I alle øver på IMU hol-

det til næste gang. Vælg en sang fra SANGBOGEN  

1 WH (den blå) eller fra SPILFINGER 2. Andre materialer kan 

anvendes

Alle øver sig på denne sang ved både at øve: STRUM, 

BASGANG, MELODISPIL, SANG, EVT. SATSSPIL

Lav en liste med sange du kan spille klaver til, i alt 10 sange 

inden for følgende kategori:
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inspireret af undervisningen i den individuelle del.

Afslutningsvis blev der udsendt surveyspørgeskema 
til alle de deltagende musiklærerstuderende (inklusiv 
2.årgang) for at evaluere på IMU-forløbet i sin helhed.
   

3.1.  Første iteration
  
Prototypen blev afprøvet i et første forløb, der strakte 
sig over tre tirsdage 12.30 – 15.30, hvor de studeren-
de arbejdede selv – dvs. uden underviser – i de etable-
rede IMU-grupper. Her rokerede grupperne mellem 
de tre labs: key-lab, sang-lab og rotations-lab som an-
givet i planen (se tabel 5).
Herudover fik hver af de 17 studerende individuel 
undervisning 1-2 gange á 45 minutter, hvor den stu-
derende og underviseren i fællesskab planlagde ind-
hold  forud for undervisningen. Der var fokus på den 
enkelte musiklærerstuderendes læringsstrategier og 
øveteknikker gennem arbejde med sange og musik-
stykker, som den studerende selv havde valgt og/eller 
sange, musikstykker og øvelser, som underviseren 
vurderede var passende hvad angår sværhedsgrad, 
anvendelighed og eksemplarisk kvalitet.

Prototypen på det didaktiske design, kaldet 
IMU-forløbet, blev afprøvet dels af musiklærer- 
studerende fra modul 2 bestående af 8 studerende 
fra 2.årgang og 11 studerende fra 4.årgang og dels 
af musiklærerstuderende fra modul 3 bestående af 7 
studerende fra 3.årgang og 10 af de 4.årgangsstud-
erende fra modul 2. Jeg havde mulighed for at følge 
gruppen af musiklærerstuderende på modul 3, men 
ikke på modul 2 som havde en anden underviser, så 
det blev IMU-forløbet på modul 3, som indgik i min 
design-based research.

Første iteration foregik over 3 tirsdage med rokering 
i de tre labs samt 1-2 gange individuel undervisning 
af hver af de 17 musiklærerstuderende på modul 3. 
Herefter der blev lavet en evaluering med de delta-
gende musiklærerstuderende af form, indhold og 
læringsperspektiv i relation til målsætningen for de-
signet. Den nye viden som denne første afprøvning 
genererede gav anledning til forbedring af designet, 
som derefter blev afprøvet påny over 3 tirsdage og 
1-2 gange individuel undervisning af hver af de 17 
musiklærerstuderende på modul 3. 

De 2 dele af det didaktiske design søgtes sam-
mentænkt, ved at den musiklærerstuderende i den in-
dividuelle undervisning fx kunne spørge underviseren 
til råds om konkrete musikudøvelsesmæssige udfor-
dringer, han/hun evt. havde i studiegruppearbejdet, 
eller kunne blive hjulpet på vej med musikmateriale, 
som han/han ville synge/spille/indstudere/dirigere i 
studiegruppearbejdet. Omvendt var der lagt op til, at 
den musiklærerstuderendes arbejde i den individuelle 
undervisning kunne kvalificere studiegruppearbejdet 
fx med inddragelse af materiale eller arbejdsform, 

Fase 3: INTERVENTION
I denne fase af min design-based research 
blev designet afprøvet med efterfølgende 
evaluering med deltagerne. 

Disse evalueringer og mine erfaringer fra so-
loundervisningen gav anledning til forbed-
ringer undervejs.

Fase 3: Afprøvning i praksis via iterativ proces med evaluering, analyse og re-design.
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3.1.1 Vurdering af re-design

Efter at de studerende havde arbejdet i de respektive IMU-grupper 3 tirsdage og havde haft 1 – 2 solounder-
visning lektioner, afholdt jeg en opsamling og evaluering med de 17 studerende med henblik på at forbedre og 
genafprøve det didaktiske design. Det foregik som delvist åbent fokusgruppeinterview og delvist semistruktur-
eret interview med spørgsmål fra min side, som blev drøftet af deltagerne efter følgende plan:

EVALUERING AF PROTOTYPENS 1. ITERATION
Opsummering af teoribaggrunden for prototypens tilrettelæggelse. Fremstilling af hvordan jeg ser 
at teorien ”snakker med” virkeligheden i prototypen. Refleksion i plenum over praksisfællesskaber, 
udvikling af musiklæreridentitet og motivation. (ca. 30 min)
Evaluering mundtligt og skriftligt – jeg vil gerne have udleveret det, der bliver lavet på skrift: 

1. Om arbejdet i IMU-grupperne: drøftelse i små grupper med minimum en person fra hver IMU-
gruppe (lydoptagelse). Erfaringsdeling omkring hvordan I har brugt hinanden i gruppen ift ud-
vikling af individuelle færdigheder 
 
   a. Sang, b. Klaver, c. Rotation, sammenspil,  andre instrumenter   (ca. 15 min) 

2. Plenum opsamling, udveksling af gode erfaringer samt udviklingsmuligheder (lydoptagelse)(ca. 30 
min) 

3. Individuel refleksion over hvilken slags musiklærer du ser dig selv som her og nu (inddrag prak-
tikerfaringer; musiklærerprofil) (skriftligt) (ca. 5 min) 

4. To og to refleksion over hvilken musiklærer du ønsker at blive og hvad du vil bidrage med i sko-
lens hverdag samt hvad kræver det af færdigheder? (skriftligt) (ca. 10 min) 

5. Ny struktur/indhold på IMU-forløbet? Fx mindre grupper, 3./4.årgang for sig? Hvordan hjælper 
man hinanden? Hjælp til selvrefleksion? (ikke nødvendigvis rette hinanden, men hjælpe hinanden 
med at rette opmærksomhed på hvordan der kan øves, finde éns styrker og svagheder) (ca. 30 
min)

Tabel 5
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der peger ud i en fremtidig musiklærerprofession, 
med mulighed for at de musiklærerstuderende i fæl-
lesskab kan vægte og præge indholdet, så det støt-
ter den enkeltes udviklingsbehov. Samtalerne i de 
tre mindre grupper tydeliggjorde de musiklærerstu-
derendes forskellige behov for henholdsvis ydre styr-
ing og frihed til selv at definere indsatsområder, og 
følgende citater fra optagelserne af samtalerne viser 
forskelligheden i, hvordan denne frihed blev forvaltet: 

• ”folk skal være tvunget til noget inden de gør 
det, der er for meget ansvar for egen læring, der 
mangler styring” (m). 

• ”i rotation [lab] der lavede vi noget andet også. 
I stedet for rotation så gik vi i dybden med et 
nummer […]for at få nogle instrumenter øvet 
lidt bedre ind, for det kunne være rart” (m). 

• ”så når vi spørger, hvad skal vi så have med, så 
er der ikke kommet nogen forslag på bordet; 
det er det med at tage ansvar, for hvis du ikke 
vil have det på den måde, som det er, så må du 
komme med løsningsforslag til, hvordan det så 
kunne være” (f). 

• ”[underviseren] havde lagt noget ud, som var 
meget enkelt, og det kunne man jo bare starte 
ud med, for at man ikke sætter barren for højt” 
(m).

 
Ad 2) Plenumopsamling med udveksling af  
erfaringer og ideer til forbedring af forløb.
Der var her lagt op til, at hver gruppe, en ad gangen, 
kort skulle nævne de gode eksempler på brug af hin- 
anden i IMU-grupperne, til inspiration og forbedring 
af arbejdet i anden iteration. Herudover blev udfor-
dringer med at få arbejdet i grupperne til at fungere 
italesat og løsningsmuligheder blev drøftet.

Drøftelsen med de musiklærerstuderende viste, at 
det didaktiske design i sin grundform giver gode be- 
tingelser for, at de musiklærerstuderende udvikler 
professionsrettede synge- og spillefærdigheder med 
dels soloundervisningens fokus på indsigt i egen 
læreproces, hensigtsmæssig øvestrategi, og personlig 
sparring og gruppe-arbejdets mulighed for distribuer-
ing af færdigheder og dels beskæftigelse med profes-
sionslignende aktiviteter og fælles refleksion. 

Ad 1) gruppedrøftelse i tværgående IMU-grupper 
med erfaringsdeling
Spørgsmålet der blev stillet til grupperne var: Hvordan 
har I brugt hinanden til at udvikle jeres individuelle 
færdigheder? I alle grupperne blev samtalen optaget, 
og det viste sig at arbejdet i de respektive IMU-grup-
per forløb meget forskelligt og med en mangfoldighed 
af udfordringer, hovedsageligt i relation til samarbe-
jdsforventninger. Samtalerne kom derfor også til at  
handle om vanskeligheder og benspænd i forhold til 
at kunne bruge hinanden i et læringsøjemed. I rela-
tion til dette ekspliciterer de musiklærerstuderende 
overordnet set tre typer af problematikker, som ud 
over i sig selv at blive en stopklods for samarbejde 
også kan være anledning til at de andre typer prob-
lematikker opstår. 

Engagement: Den ene type benspænd handler om 
manglende engagement i gruppearbejdet, hvilket vis-
er sig ved utilstrækkelig forberedelse, ligegyldighed, 
negativitet eller decideret udeblivelse. 

Målsætning: En anden type vanskeligheder opstår, 
når det fælles mål for arbejdet bliver uklart eller 
”tåget”, som en af de musiklærerstuderende udtryk-
ker det.

Tryghed: Den tredje type er af mere psykosocial 
karakter og handler om usikkerhed i en social kon-
tekst hvor egen fornemmelse af utilstrækkelighed 
eller omvendt, frygt for at virke for dominerende, 
forhindrer muligheden for gensidig hjælp til læring. 

I den efterfølgende plenumdrøftelse giver de 
musiklærerstuderende konkrete fremadrettede 
forslag for at imødekomme disse problematikker, se 
ad 2) og 5).

En præmis for IMU-forløbet er, at de musiklærerstu-
derende i LU13 i høj grad selv har ansvaret for, at de 
får udviklet de spille- og syngefærdigheder der skal 
til, for at kompetencemålene kan indfries. Det, som 
mit didaktiske element i undervisningsfaget musik 
kan tilbyde, er en rammesætning inden for hvilken 
denne udvikling kan ske, og en stor udfordring i in-
deværende forløb ser ud til at handle om balance i 
dualiteten designet/emergent (Wenger, 2004). Som 
det fremgår af bilag 2-8 søgtes balancen opnået ved 
etablering af et ansvarssystem med fast tidsramme 
og gruppesammensætning samt indholds-kategorier, 

60



som mange ønskede inddraget i opstarten af IMU-
gruppe arbejdet. 

De små skriftlige besvarelser (i stikordsform) viste ge-
nerel bevidsthed blandt de musiklærerstuderende om 
egne musikalske færdigheder og ønske om forbed-
ring af disse på flere områder og kunne inddrages i 
både del a) og b) i IMU-forløbet. Denne individuelle re-
fleksion og makkerdrøftelsen blev derfor øvelser, der 
skærpede fleres forståelse af fordelen ved at bruge 
meget tid under musiklæreruddannelsen, gerne 
sammen med andre, på aktiviteter, der har fokus på 
udvikling af kropsligt forankrede musikudøvelsesfær-
digheder i et musiklærerperspektiv.

Ad 5) Forbedringer af IMU-forløbet
Samtalerne under de forudgående punkter gav an-
ledning til forbedringer i det didaktiske design, særligt 
i forhold til strukturen og arbejdsprocessen i studie-
gruppearbejdet, men også til forbedringer i forhold 
til at få studiegruppearbejdet og den individuelle 
undervisning til at kvalificere hinanden. Sidstnævnte 
kommer til udtryk i det justerede design, ved at  
underviseren delvist deltager i studiegruppearbej-
det som en del af underviserens opgaver i relation til  
studieaktivitetsmodellens kvadrant 4, som rummer 
studieaktiviteter, der igangsættes af de studerende 
selv og har deltagelse af både underviser og stude- 
rende. På denne måde støtter underviseren kvali-
ficeringen mellem de to dele i designet ved at have 
kendskab til, hvad der arbejdes med i IMU-grupperne 
og hvordan.

Den mest pregnante ændring i det didaktiske design 
blev, at sammensætningen af studerende i IMU-grup-
perne blev ændret således, at de musiklærer- 
studerende fra henholdsvis 3. og 4.årgang kom i hver 
deres IMU-gruppe. Dette var hovedsageligt en kon-
sekvens af logistiske omstændigheder, men også på 
grund af meget forskellige prioriteringer af forløbet, 
hvilket, med en ændret start på forløbet, som nævnt 
ovenfor, måske kunne have været undgået. Disse 
forskellige prioriteringer resulterede i frustrationer 
hos nogle af de 4.årgangs studerende, som følte de 
spildte tiden og havde brug for at bruge selvstudie- 
tiden anderledes.

Evalueringen med de musiklærerstuderende efter 
første iteration viser, at der var mangler i opstarts-
fasen, hvilket jo i sagens natur var svært at få lagt ind 

Plenum drøftelsen gav anledning til følgende ind-
holdsmæssige tilføjelser i det didaktiske design:

• Start IMU-forløbet med at bruge tid i de respek-
tive IMU-grupper på at drøfte de, af undervis-
eren, opstillede mål for forløbet, hvorefter den 
enkelte musiklærerstuderende sætter læringsmål 
op for sig selv, ud fra hvad man særligt har brug 
for at arbejde med. 

• Forud for studiearbejdet i labs skal underviseren 
give eksempler på,  hvordan man kan hjælpe hi-
nanden, dvs. få gavn af hinandens færdigheder. 
Både hvad angår klaver/sang/øvrige instrument-
er, og pædagogisk/musiklederfærdigheder.  

• Desuden skal underviseren i startfasen tilkend-
egive i plenum, at det er positivt at være proak-
tiv med sin hjælp og støtte ved fx at give sine 
medstuderende udfordringer på sang og instru-
menter, når de ikke selv gør det. Det kan man 
godt gøre, når man kender hinandens styrker, 
svagheder, ønsker og prioriteringer. 

• Indlæg tid til, at der hver gang, ud over selve ak-
tiviteterne i de respektive labs, bliver aftalt, hvem 
der står for hvad næste gang, man mødes. 

• Der er brug for at kunne få støtte og sparring fra 
en underviser undervejs i det selvstændige studi-
egruppearbejde, hvis der opstår problemer, som 
er svære for gruppen at løse ved egen hjælp.

Sammenlagt tydede evalueringen på, at tydelige-
re eksplicitering fra undervisers side om mål med 
musikfagets IMU-forløb, og forventningerne til selvin-
itiering blandt deltagerne, kunne have afhjulpet nogle 
af de ovenstående problematikker.

Ad 3 og 4) Individuel refleksion og makkerdrøf-
telse
Dette punkt i evalueringen var tænkt som en op-
følgning på mine samtaler i den individuelle under-
visning  med mange af de  musiklærerstuderende for 
at få en fornemmelse af, om deres oplevelse af egen 
musiklærerfaglige viden og kunnen havde påvirket 
arbejdet i IMU-forløbet. Men undervejs i plenumdrøf-
telsen fremgik det, at der generelt ikke var gjort yder-
ligere refleksioner over dette, og at det var et punkt, 
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Modellerne 8 og 9 skitserer rammen for anden itera-
tion af det didaktiske design hvor de 2 årgange hver 
for sig arbejder professionsrettet med henholds-
vis klaverspil/nodelæsning, rotation/sammenspil og 
musikledelse og sang. 

Igen fik hver af de 17 studerende individuel un-
dervisning 1-2 gange á 45 minutter sideløbende 
med IMU-gruppearbejdet. Der var fortsat 
fokus på den enkelte musiklærerstuderendes 
læringsstrategier og øveteknikker gennem ar-
bejde med sange og musikstykker, som ent-
en den studerende selv eller underviseren hav- 
de valgt. Derudover havde både underviser og 
musiklærerstuderende, efter evalueringen af første 
iteration, nu øget opmærksomhed på, hvordan ar- 
bejdet i den individuelle undervisning kunne kvalifice-
re de professionslignende aktiviteter i de respektive 
labs.
 

midt i processen, men det forhold, at der blev lavet 
ny sammensætning af de musiklærerstuderende i 
IMU-grupperne, gav alligevel mulighed for at afprøve 
de designforbedrende tiltag. Det drejede sig om krav 
om, at der skulle foregå en afklarende drøftelse af for-
ventninger til forløbet inden IMU-gruppe arbejdet gik 
igang, afsætning af tid imellem de tre labs, der skulle 
anvendes til planlægning af arbejdsgang og uddeling 
af arbejdsopgaver til næste IMU-gruppe tirsdag, udvi-
delse af mulighed for undervisersparring ifm arbejde 
i ”labs” samt tilgængelighed til organiserende doku-
menter (se bilag 9).
  

3.2. Anden iteration
  
Anden afprøvning af det didaktiske design strakte 
sig over tre og en halv tirsdage. Den halve tirsdag 
var den halvdel af skemablokken der var tilbage eft-
er evalueringen af første iteration (se tabel 6). De 
efterfølgende tre tirsdage foregik fra 12.30 – 15.30, 
hvor de musiklærerstuderende arbejdede selv – med 
mulighed for at inddrage mig – i de nu to etablerede 
3.årgangs- og 4.årgangs IMU-grupper. IMU-gruppen 
bestående af studerende fra 4.årgang nåede blot at 
foregå 1 og en halv tirsdag på grund af ændring i ram-
meplan for denne årgang. 

Tabel 6
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Model 8   Re-designet organisering af IMU-gruppens arbejde i labs.              
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Model 9   Re-designet organisering af IMU-gruppens arbejde i labs.
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3.2.1 Vurdering og re-design
Som afrunding på iterationerne udformede jeg en 
survey, som blev udsendt til alle studerende, som  
havde haft mulighed for at deltage i et IMU-forløb.
Samtidig med IMU-forløbet på musikfagets  
modul 3 for det sammenlæste musikhold på 3./4.
årgang, som jeg fulgte tæt, foregik der som tidligere 
nævnt et IMU-forløb på musikfagets modul 2 med  
musikstuderende fra 2. årgang og igen 4. årgang, da 
de, som en overgangsordning mellem tidligere lærer- 
uddannelse og LU13, var nødt til at læse to musik-
moduler samtidigt. Det vil sige at i alt 24 personer fra 
henholdsvis 2., 3. og 4. årgang havde haft mulighed 
for deltagelse i IMU-forløbet som skitseret i proto-
typen og som derfor er med i survey-undersøgelsen. 
Kun musiklærerstuderende fra modul 3 deltog i 2. 
iteration, hvoraf de musiklærerstuderende fra 4. 
årgang kun havde en tirsdag til afprøvning af den  
re-designede prototype. 

At studieårgangene fra det sammenlæste hold på 
modul 3 blev udskilt i 2 “årgangs”grupper, blev dog 
ikke et design-pricip for et fremtidigt IMU-forløb, men 
det gav anledning til øget opmærksomhed på logis-
tiske forhold ifm. sammenlæste hold forud for den 
tidsmæssige rammesætning af IMU-gruppearbejdet.

Evaluering af 2. iteration i form af Survey-un-
dersøgelse
I den anonymiserede Survey undersøgelse ønskede 
jeg at få svar på de musiklærerstuderendes oplev-
else af egen læring i det designede IMU-forløb, både 
i den individuelle undervisning men særligt i forhold 
til det selvstændige studiegruppearbejde i de tre labs, 
som var det nye uvante element i undervisningsfaget 
musik for såvel de studerende som for os undervisere.
Kunne undersøgelsen give et svar på om indeværen-
de didaktiske design med sin kombination af arbejde 
i IMU-grupper og soloundervisning, understøttede 
de musiklærerstuderendes udvikling af profession-
srettede kropsligt forankrede musikudøvelsesfærdig- 
heder – i det mindste efter de studerendes eget ud-
sagn? Herudover var det væsentligt, at få svar på 
om de musiklærerstuderende oplevede at have ind-
flydelse på indhold og arbejdsform og oplevede sig 
understøttet i udvikling af de specifikke færdigheder, 
de hver især måtte havde brug for, da dette var et af 
grundprincipperne for designet.

Den kompleksitet der ligger i udvikling af professions- 
rettede spille- og syngefærdigheder og sammen-
hængen mellem dette og de musiklærerstuderendes 
egen opfattelse af læring og udviklingsmuligheder i et  
dynamisk socialt fællesskab, har vist sig svær at ind-
fange og beskrive med en spørgeskemaundersøgelse, 
uden at den bliver alt for omfattende og tidskrævende. 

Undersøgelsen giver ikke mulighed for at integrere 
nye spørgsmål undervejs. De strukturerede svarkat-
egorier kan samtidig reducere nuancerne i svarene 
og dermed kan miste informativ data. Men det er 
dog  min opfattelse at jeg med denne Survey kan vise 
nogle tendenser i de musiklærerstuderendes oplev-
else af læring som resultat af forløbet, men den kan 
ikke give årsagsforklaringer på læring eller adfærd. 
Følgende er sammendrag og nedslag i respondent-
ernes besvarelse som giver et generelt indtryk af de 
musiklærerstuderende oplevelse af forløbet her og 
nu.

IMU-forløbets eksplicitte orientering mod, at de 
musiklærerstuderende her skal fokusere på at udvikle 
spille- og syngefærdigheder i et professionsrettet per-
spektiv, har haft den effekt at 19 ud af de 21 respon-
denter mener, at det samlede IMU-forløb i nogen 
grad eller i høj grad har kvalificeret deres refleksioner 
over, hvordan de personligt kan udvikle deres spille- 
og syngefærdigheder, og 16 af de 21 tilkendegiver 
at de i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad 
har fået kvalificeret deres refleksioner over, hvordan 
disse færdigheder skal anvendes i musiklærerprofes-
sionen i folkeskolen.

Èn ting er refleksioner over egen udvikling, en anden 
er de musiklærerstuderendes oplevelse af deres fak-
tiske udvikling.  På spørgsmålet om i hvilken grad de 
musiklærerstuderende oplever at soloundervisnin-
gen har fremmet deres klaverspilsfærdigheder viser 
besvarelserne at så godt som alle har oplevet at de 
i denne undervisningsform forbedrer deres klaver-
spil- og sangfærdigheder. Herudover har de oplevet 
at de har haft mulighed for at sætte deres eget præg 
på soloundervisningen ved selv at kunne medbringe 
materiale de ønskede hjælp til eller mere udfordring 
i, eller ved at kunne få hjælp til det specifikke instru-
ment de ønskede at blive bedre til. Underviserne 
beskrives i denne forbindelse som lydhøre over for 
de musiklærerstuderendes ønsker om hvad soloun-
dervisningen skulle anvendes til, gode samtale- og 
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sparringspartnere, gode til at finde øvelser og materi-
ale tilpasset den enkeltes niveau.

• “Her har jeg kunnet få hjælp til mit behov. Jeg 
har tit selv vidst, hvor jeg skulle sætte ind, og 
det har jeg fået god hjælp til i soloundervisnin-
gen”. 

• “Gode samtaler med underviserne og gode 
øvelser, der passer til mit niveau”. 

• “Jeg valgte selv at jeg ville fokusere solounder-
visningen på guitarspillet og ikke hverken klaver 
eller sang”.

Ikke mange, blot 5 ud af de 21 respondenter, beskriv-
er hvordan de mener at soloundervisningen har kval-
ificeret gruppearbejdet. 

• “Der blev givet nogle ideer vi kunne arbejde 
videre på i gruppen”. 

• “Jeg har kunnet hjælpe andre og gå til opgaven 
på en bedre måde”. 

• “Vi har arbejdet lidt med støtte i sanglab”. 

• “Fordi vi selv har kunnet akkompagnere”.

De forklaringer der gives, synes naturlige og åbenlyse, 
og det er muligt, at flere har trukket gode råd og ideer 
fra soloundervisningen med ind i IMU-gruppearbej-
det, uden at være bevidste om at det er foregået.

Der viser sig imidlertid et mere tvetydigt og broget bil- 
lede i besvarelserne, der har relation til det lærerløse 
studiegruppearbejde i de tre labs. I relation til key-
lab angiver 18 respondenter, at de i nogen grad eller 
i mindre grad har udviklet deres klaverspilsfærdig- 
heder (3 angiver slet ikke). Alligevel vurderer over halv- 
delen af respondenterne, at IMU-gruppearbejdet har 
resulteret i, at de i nogen grad, i høj grad eller i meget 
høj grad, har spillet mere klaver, end de ellers ville 
have gjort. Den manglende fornemmelse af læring, 
som et resultat af arbejdet i key-lab, kan skyldes van-
skeligheder ved at finde en samarbejdsform omkring 
6 keyboards med høretelefoner.

• “Det var svært at finde ud af, hvad vi skulle lave 
i fx keylab, så vi sad meget bare og øvede vores 
eget og indgik ikke i noget decideret samarbej-
de”.   

• “Vi talte da om, hvad vi ville lave, men det blev 
bare aldrig rigtig godt, fordi folk ikke gik op 
i det. Der mangler krav! Vi skulle vide, at de 
studerende skal kunne 100 sange på klaver ... 
heraf så og så mange på den måde... visse med 
melodispil! Så ville folk få fingeren ud. Dette gør 
sig gældende med øvrige instrumenter og sang 
også”.

Disse formuleringer er fra Survey-besvarelser fra  
4. årgangsstuderende, som ikke deltog i anden  
iteration, hvor netop key-lab var et af de elementer i 
designet, som blev forbedret i form af udvidede ind-
holdskrav og anvisning af samarbejdsmetoder.

Hvad angår sang-lab svarer 12 respondenter, at de i 
nogen grad eller i høj grad føler at gruppearbejdet i 
sang-lab har fremmet deres sangfærdigheder, og af 
disse, svarer 8 at de også i nogen grad eller i høj grad 
vurderer, at de har sunget mere end de ellers ville 
have gjort. 4 vurderer imidlertid, selvom de føler at de 
i nogen eller endda høj grad har udviklet sig sangmæs-
sigt, at de slet ikke eller i mindre grad har sunget mere 
end de ellers ville have gjort. 9 respondenter synes 
at arbejdet i sang-lab slet ikke eller i mindre grad har  
fremmet deres sangfærdigheder, hvoraf 6 dog vur-
derer, at gruppearbejdet i sang-lab har resulteret i, 
at de fik sunget mere end de ellers ville have gjort. 
2 respondenter svarede, at gruppearbejdet i sanglab 
hverken resulterede i bedre sangfærdigheder eller i at 
de sang mere, end de ellers ville have gjort.

Besvarelserne viser, at IMU-gruppearbejdet har re-
sulteret i, at langt de fleste respondenter både har 
sunget mere og spillet mere klaver, end de ellers  
havde fået gjort, men blot få angiver årsagen til at 
være det konkrete arbejde i key- eller sang-lab, der evt. 
har fremmet deres færdigheder. En positiv udlægning 
vil være at tro, det skyldes, at de, som i mindre grad 
eller slet ikke føler at gruppearbejdet har øget klaver-
spils- eller syngefærdigheder, i forvejen spiller og  
synger meget. Sammenholdes den enkelte re-
spondents angivelse af grad af læring med hvor 
lang tid denne angiver at synge og/eller spille om 
ugen, er denne udlægning rimelig i forhold til nogle 
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respondenter, men ikke alle. Med udgangspunkt i Tøn-
nesvang og Hedegaard (Tønnesvang & Hedegaard, 
2012), kan fortolkningen tage afsæt i spørgsmål om, 
hvilke rettetheder der er på spil i de situationer, hvor 
de er i key- eller sang-lab med hinanden. Måske find-
er nogen en selvbekræftelse her, som yderligere mo-
tiverer dem til at spille og synge i andre kontekster, 
mens andre kan føle, at de godt nok får lært noget, 
men føler det er ’op ad bakke’  og måske bliver mindre 
motiveret til at spille og synge ved at øve med nogen, 
der er meget dygtigere end dem selv.

I besvarelserne i relation til rotations-lab ses en 
relativ entydig tilkendegivelse af, at studiegruppe- 
arbejdet har fremmet langt de flestes færdigheder i 
spil på øvrige instrumenter og har resulteret i, at over 
halvdelen svarer, at de i høj grad eller meget høj grad 
har spillet mere på øvrige instrumenter, end de ellers 
havde fået gjort. Rotation og sammenspil er en arbejds- 
form, alle de studerende kender til fra holdunder-
visningen på alle moduler, og det er givetvis også en 
arbejdsform, som flere af de musiklærerstuderende 
har været igennem i deres gymnasie- eller HF-tid.

Ingen af respondenterne mener, at IMU-gruppear-
bejdet har haft indflydelse på indholdet i solounder-
visningen. Spørgsmålet har muligvis været formuleret 
uhensigtsmæssigt, for der er imidlertid flere respon-
denter, som giver udtryk for, at de selv har kunnet 
præge soloundervisningen, ved at foreslå materiale 
de gerne ville arbejde med. Og min erfaring som  
underviser er, at flere i soloundervisningen gav udtryk 
for bestemte ting, de ville arbejde med, som de via 
arbejdet i IMU-gruppen var blevet opmærksom på var 
færdigheder, som de måtte udvikle.  

Med dannelse af studiegrupper, som skulle arbej-
de sammen i de tre labs, var der givet mulighed for  
distribuering af færdigheder blandt de musiklærerstu-
derende i arbejdet med professionslignende situa-
tioner. Survey-besvarelsen viser, at der er en lige for-
deling mellem respondenter, der svarer henholdsvis 
ja og nej til spørgsmålet, om de har haft mulighed for 
at anvende deres spille- og syngefærdigheder i pro-
fessionslignende situationer med deres IMU-gruppe. 
Det var noget overraskende, at halvdelen svarede nej, 
men kombinering af dette svar med øvrige svar viste, 
at mange af de, der svarede nej, heller ikke mente, 
at forløbet havde kvalificeret deres refleksioner over 
hvilke færdigheder, der er brug for i folkeskolen. 

Endvidere viste det sig, at alle fra 2.årgang havde  
svaret nej sammen med halvdelen fra 4.årgang og 
bare 2 fra 3.årgang, hvoraf den ene slet ikke del-
tog i IMU-gruppe arbejdet. Der er således noget der  
tyder på, at 2. iteration af IMU-forløbet, som 2. og 4. 
årgang ikke deltog i, har fået rettet op muligheden for 
at anvende spille-og syngefærdigheder i professions- 
lignende situationer – eller på de musiklærer- 
studerendes forståelse af hvad professionslignende 
situationer er.

For at finde ud af om de musiklærerstuderende har 
haft gavn af hinandens viden og færdigheder og 
lært noget ved hjælp af de andre i key-lab, sang-lab 
og rotations-lab lød spørgsmål 11 og 12: Har du en 
oplevelse af, at du har bidraget til, at andre i din IMU-
gruppe har udviklet deres spille- og/eller syngefær-
digheder? Har du en oplevelse af, at arbejdet med de 
andre i den IMU-gruppe har gavnet dine spille- og/
eller syngefærdigheder?

Flertallet, 13 respondenter, svarede bekræftende på 
at have en oplevelse af at have bidraget til de andres 
læring:

• “Ved at vise noget, som jeg kan. Det kan de jo så 
bruge til noget”. 

• “Jeg kunne videregive hjælp og støtte i sanglab, 
da mine kvalifikationer var stærkere end de 
andre i gruppen”. 

• “Vi har været gode til at udfordre hinanden, og 
har på skift været den der skulle lede 
Vi vidensdelte. Hvis jeg fx manglede noget hjælp, 
var de andre gode til at komme med deres viden 
og omvendt”. 

• “Hjælpen beskrives også som mere indirekte”. 

• “Delvist ja. Men tror mest, det handler om, at vi 
har fået øvet det ekstra og holdt hinanden op på 
lidt aftaler”.

Lidt færre, 10 respondenter, havde en oplevelse af at 
arbejdet med de andre havde gavnet egne spille- og 
syngefærdigheder:
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• “Jeg har fået sunget overfor andre”. 

• “Jeg har eksempelvis lært hvordan man får 
den mest optimale wah-wah lyd på el-guitaren 
(håndstilling, rytme i foden osv.) det lærte jeg 
fordi jeg var i gruppe med en der havde for-
stand på guitar. Jeg havde aldrig lært det selv, 
med mindre det var en nødvendighed for mig at 
skulle kunne det”. 

• “Det er rart at få støtte til noget man er mindre 
god til af andre, som er dygtige på det område”. 

Igen nævnes også en mere indirekte måde at få 
hjælp til sin færdighedsudvikling på: 

• “Jeg ville ikke have presset mig selv på samme 
måde, som de andre fik mig til”.

 
Af forskellige grunde var der 2 som ikke deltog i dele af 
IMU-forløbet. En respondent opgav at deltage i grup-
pearbejdet på grund af utilfredshed med den for hen-
de alt for løse ramme med dens krav til selvinitiering 
og selvorganisering (dette fremgår ikke af Survey’en, 
men det fik jeg efterfølgende at vide). Lab-arbejdet er 
bl.a. tilrettelagt efter studieaktivitetsmodellens krav 
om selvinitierede studieaktiviteter, hvilket blev kom-
menteret på følgende måder i Survey-besvarelserne:

• “IMU-forløbet har fungeret som et selvstudie, 
hvor vi kunne udvikle os hver især indenfor de 
områder vi selv ønskede det. IMU-forløbet har 
krævet stor selvdisciplin og selvindsigt, hvilket 
mange af mine andre medstuderende ikke har 
kunnet håndtere”. 

• “[…] fra undervisernes side har jeg haft frie 
tøjler til at præge gruppearbejdet, men måske 
netop derfor gik det lidt i hårknude for min 
gruppe, da vi gerne ville præge det i forskellig 
retning […] Det kunne være godt med nogle 
mere tydelige retningslinjer at præge indenfor 
fra undervisernes side”. 

• “[…] rammerne kan godt gøres tydeligere fra 
start, men overordnet set handler det om at 
tage ansvar for egen læring. Det er der nogle af 
mine medstuderende, der ikke har formået, og 
det ser jeg som deres problem og ikke undervis-
erens. For mig at se er det svært at blive lærer, 
hvis man ikke vil tage ansvar”. 

• “Det var min oplevelse at mange af holdene var 
overvældede af friheden i IMU-forløbet”.

En anden gik glip af de fleste af sine individuelle 
lektioner på grund af sygdom, forglemmelse eller 
misforståelse af aftaler. De to respondenter, som 
således ikke deltog i hver sin del af designet, angiv-
er dog alligevel på hver sin måde, at have fået noget 
ud af forløbet. At det er på vidt forskellige områder 
respondenterne angiver, at de har udviklet sig, er 
karakteristisk for besvarelserne, og der er stor forskel 
på hvilke elementer i IMU-forløbet respondenterne 
oplever, har støttet dem bedst i udviklingen af spille- 
og syngefærdigheder.  

Dette tager jeg som en styrke af designet, da arbe-
jdsformen og indholdet i designet på denne måde 
viser mulighed for at kunne differentieres med dem 
som deltager i designet, samtidig med at deltagernes 
forskellige styrkeområder har mulighed for at komme 
i spil i en pædagogisk-didaktisk kontekst, når man fx 
i klaverlab leder og akkompagnerer en fællessang på 
klaveret, eller fx i sanglab anvender egen stemme som 
hjælpemiddel til indstudering af en kanon, eller fx i 
rotation-lab vejleder og leder sammenspillet differen-
tieret på baggrund af egen beherskelse af relevante 
instrumenter. Alle er professionsrelevante og profes-
sionslignende aktiviteter, som også nævnes i kompe-
tencemålene for en musiklærer (se kapitel 1.4.2). At 
anvende sine spille- og syngefærdigheder i sådanne 
situationer, sammen med sine medstuderende, giv-
er den enkelte musiklærerstuderende erfaring med 
sig selv i en kompleks proces, hvor musikudøvelsen 
sker i nuets kontekst med koordinering af kognitive 
og kropslige færdigheder. De musiklærerstuderendes 
kropsligt forankrede musiklærerfærdigheder udvikles 
under udøvelsen også i ”professions-kunstige” situ-
ationer, som et par respondenter lidt kritisk kalder 
IMU-gruppearbejdet i deres svar på, spørgsmålet: Har 
du haft mulighed for at anvende dine spille- og synge- 
færdigheder i professionslignende situationer med 
din IMU-gruppe. Ja, er svaret,
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• “hovedsageligt ift. at præsentere ting ved klav-
eret. Idet grupperne var afgrænset til 5-6 mand, 
var situationen kunstig”. 

• “Jeg stod for sammenspil, men der var kun 5 
medstuderende tilstede. Det giver et urealistisk 
billede af professionen”.

• 
Alt i alt har det vist sig svært at dybdefortolke på  
besvarelserne, da det kræver indsigt i, hvad respon-
denten kunne i forvejen samt forståelse af den en-
keltes anledning til, at svare som hun/han gør. Dette 
ville kræve en større kvalitativ empirisk proces, som 
ikke kunne rummes indenfor tidsrammen for mit 
specialeprojekt.  
Det ses ikke helt entydigt, men umiddelbart ser det 
ud til at 3.årgang generelt har de bedste oplevel- 
ser med IMU-forløbet i sin helhed. (Selvfølgelig med 
undtagelser). 

Det giver også god mening, da det var 3.årgang der 
afprøvede 2. iteration med forbedringerne og derfor 
har kunnet anvende de 3 labs mere effektivt end de 
andre, der ikke var igennem 2 .iteration. Særligt de 
forbedrende tiltag, at pålægge gruppen at lægge tid 
ind til skriftlig planlægning af den kommende møde-
gang samt at lade underviseren deltage i dele af IMU-
gruppe arbejdet, gav en effektiv anvendelse af tiden 
sammen med hinanden i et forløb, der var alt for kort, 
set i lyset af det lange tidsperspektivet som udvikling 
af spille- og syngefærdigheder foregår over. At grup-
pen sammen skulle reflektere og planlægge skriftligt, 
og at jeg var med til at guide i selve processen, ser ud 
til at have haft en positiv betydning.

Mange af de musiklærerstuderende var bevidste om 
den stadig mindre tid, de har sammen med under-
viserne i læreruddannelsen, hvilket blev udtrykt i un-
dersøgelsen flere gange:

• “Ja, men formen med flere der undergår ”indivi-
duel musikalsk udvikling” på en gang har været 
begrænsende for dem, der teknisk og teoretisk 
har vidst mest – disse har i mine øjne været 
tvunget til at agere lærer”. 

• “Hele det selvstændige IMU-gruppearbejde 
skulle afskaffes og laves om til egentlig ”indivi-
duel musikalsk udvikling, eller kaldes for hvad 
det er: en spareøvelse”. 

På trods af, at de tidligere nævnte udfordringer, som 
sammenlæsning af to årgang medførte, viser analy-
sen af Survey-en, at IMU-forløbet generelt har givet 
de musiklærerstuderende en oplevelse af, hvordan 
de kan få gavn af hinandens viden og færdigheder i 
et personligt professionsrettet læringsperspektiv. Der 
gives generelt udtryk for, at der er blevet sunget og 
spillet mere undervejs i studiet, end der ville være 
gjort uden deltagelse i dette IMU-forløb, og 19 ud af 
de 21 respondenter angiver yderligere, at de spiller 
og synger i forskellige sammenhænge uden relation 
til musiklæreruddannelsen. 

Den øgede brug af deres spille- og syngefærdig- 
heder, uanset om de musiklærerstuderende selv 
kan se den direkte sammenhæng mellem øgede 
færdigheder, og det, at de spiller mere, er et posi-
tivt resultat og væsentlig for oplevelsen af færdig- 
heder som forankret i levet liv jf Holgersen. Særligt 
når målet er, at de musiklærerstuderende oplever 
deres udøvelsesfærdigheder anvendelige i sociale 
og professionsrettede kontekster, i modsætning til 
oplevelse af færdigheder som noget man kun bliver 
målt og vejet på til fx eksamen. 

På trods af, at de tidligere nævnte udfordringer, som 
sammenlæsning af to årgange medførte, viser ana- 
lysen af survey’en, at IMU-forløbet generelt har givet 
de musiklærerstuderende en oplevelse af, hvordan 
de kan få gavn af hinandens viden og færdigheder i 
et personligt professionsrettet lærings perspektiv, og 
der gives generelt udtryk for, at der er blevet sunget 
og spillet mere undervejs i studiet, end der ville være 
gjort uden deltagelse i dette IMU-forløb.
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Det nye faglige element er designet med støtte i 
Wengers teori om læring som sociale handlinger 
(Wenger, 2004), og Illeris’ teori om læring som iden-
titetstransformerende (Illeris, 2013), og designet har 
til hensigt at understøtte musiklærerstuderendes ud-
vikling af kropsligt forankrede musiklærerfærdighe- 
der, her forstået som professionsrettede spille- og 
syngefærdigheder, som en kropsligt og personligt  
integreret del af den enkeltes musiklærerkompe- 
tencer jf Holgersen (Holgersen, 2011) og Gallaghers 
(Gallagher, 2002) teorier om udvikling af kropsligt- og 
identitetsforankrede færdigheder.

Designet består af to dele, som på hver sin måde støt-
ter de musiklærerstuderendes udvikling af disse fær-
digheder, der direkte og indirekte fremgår af kompe-
tencemålene for faget musik i LU13 (“Bekendtgørelse 
om uddannelsen til professionsbachelor som lærer 
i folkeskolen. Kompetencemål for undervisnings- 
fagene. Musik, BEK nr 1068). De to dele giver ligeledes 
mulighed for at understøtte de musiklærerstuderen-
des forskellige motivationelle rettetheder i forhold 
til at bruge tid på at udvikle deres spille- og synge-
færdigheder, også når det er svært eller kedeligt, jf.  
Tønnesvang og Hedegaard (Tønnesvang & Hede-
gaard, 2012).

Del a) foregår som studiegruppearbejde i 3 labs, 
hvor de musiklærerstuderende sammen med med-
studerende kan prøve sig frem og eksperimentere 
med musikfagligt indhold i professionslignende sit-
uationer. Et væsentligt forhold i denne forbindelse 
er studiegruppernes sammensætning, hvor distribu- 
ering af færdigheder mellem de musiklærerstu- 
derende stimuleres ved at gruppens deltagere har 

Som pointeret i artikel af Anderson & Shattuck 
(Anderson & Shattuck, 2012) vil design-based re-
search interventioner kunne forbedres næsten i det  
uendelige, og det vil også være tilfældet i indeværen-
de design ikke mindst af den grund, at der vil være 
en stadig udskiftning af deltagende musiklærerstu- 
derende i designet. Herudover var tidsdimensionen 
i mit design – hvilket, ifølge Anderson & Shattuck  
(Anderson & Shattuck, 2012) ofte gør sig  
gældende – en udfordring i forhold til flere iterationer.  
I indeværende undersøgelse muliggjorde tidsram-
men sammen med logistiske omstændigheder samt  
uforudsigelige benspænd undervejs1 , to iterationer 
(Se bilag 4 og 10). 

4.1 Generalisering

Prototypen på et element i undervisningsfaget 
musik, hvor de musiklærerstuderendes udvikling af 
musiklærerstuderendes kropsligt forankrede musik- 
udøvelsesfærdigheder, er teoretisk og empirisk base- 
ret og blev afprøvet af musiklærerstuderende i 2 ite- 
rationer, hver med efterfølgende evaluering og re- 
design. De samlede erfaringer med afprøvningerne, 
den afsluttende Survey-undersøgelse med egne re-
fleksioner over og fortolkninger af denne, danner 
grundlaget for opstilling af en generalisering af et nyt 
fagligt element i undervisningsfaget musik.

10 Barab og Squire anvender betegnelsen ”messiness” i deres 

forståelse af design-based researchs særlige mulighed for at rumme 

”the messiness of real-world practice”. I denne sammenhæng kan det 

oversættes til ”mangel på orden”, hvilket ofte karakteriserer komplek-

se praksisser.

Fase 4: REFLEKSION
I denne fase af min design-based research 
reflekteres over designets anvendelighed og 
robusthed på baggrund af 2 iterative forløb, 
evaluering efter 1. iteration og det afslut-
tende spørgeskema (survey)

Fase 4: Generalisering via dokumentation, teorigenerering og afrapportering

0
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giver plads til kontekstrelaterede justeringer. Det 
kan fx være flere eller færre musiklærerstuderende, 
flere eller færre ressourcer eller forskelligt udrustede 
musikafdelinger, uden at det går ud over den grund- 
læggende idé i designet om fokus på professions- 
rettet musikudøvelse i praksisfællesskaber (Wenger, 
2004). Således kan designet måske fungere i en  
anden sammenhæng, forskellig fra den kontekst det 
er vokset ud af. Designet baserer sig på mulighed for  
distribuering af færdigheder mellem de musiklærer- 
studerende, og både evalueringen efter 1. iteration 
samt  Surveyundersøgelsen efter 2. iteration bekræfter 
holdbarheden af design-princippet om, at de stude- 
rende skal tilbydes en fast defineret læringsplatform, 
hvor de, i en social og professionsrettet kontekst med 
medstuderende, (og i begrænset omfang med under-
viser) kombineret med individuel undervisning, skal 
udforske og udvikle deres spille- og syngefærdighe- 
der i mindre studiegrupper bestående af studerende 
med forskellige styrkeområder i relation til sang og 
instrumentalspil.

Den relativt korte tidsramme for interventions-
forløbet kan ses som modsætning til den tidsmæs-
sigt langvarige proces det er, at udvikle solide og 
professionsanvendelige kropsligt forankrede musik- 
udøvelsesfærdigheder. Samtidig kan udsigten til  
tiltagende reducering af ressourcer til undervisning i 
studieaktivitetsmodellens kvadrant 1, hvor der træk-
kes på en kompetent og erfaren læreruddanners 
indsigt og evne til at tilrettelægge og gennemføre 
sammenhængende studieforløb, der har blik for den 
enkelte musiklærerstuderendes læring, ændre på 
forudsætningerne for tilrettelæggelse af dette didak-
tiske design.

I slutningen af deres artikel om design-based  
research stiller Anderson & Shattuck (Anderson 
& Shattuck, 2012) spørgsmål ved design-based  
researchs anvendelighed til at medføre storskala- 
reformer, eller om den i virkeligheden er mere virksom 
i mindre-skala systemer til at medføre forbedringer i 
fx uddannelsessystemet, også efter at selve forsk-
ningsforløbet er endt. Indeværende design-based  
research har i hvert fald resulteret i en ny lærings- 
platform i undervisningsfaget musik i læreruddan-
nelsen i Silkeborg, som efter aftale med musik- 
kollegerne og den nærmeste ledelse vil blive anvendt 
og givetvis forbedret i de kommende musikmoduler.

forskellige slags musikudøvelsesfærdigheder og 
forskellige musikfaglige styrker og svagheder. Arbej- 
det i del a er fortrinsvis tilrettelagt efter studieakti-
vitetsmodellens kvadrant 2 og 3, med studieaktivi-
teter uden underviser og høj grad af selvinitiering, 
men evaluering af 1. iteration viste nødvendigheden 
af strammere organisering, tydeligere opgave- 
beskrivelser og mere støtte fra underviserens side, 
og studieaktivitetsmodellens kvadrant 4 kom således 
også i spil ved, at en underviser kan gå ind og vejlede 
studiegruppens arbejdsproces og fælles refleksioner i 
den forbindelse.

Del b) er tilrettelagt som traditionel solounder-
visning, hvor underviseren kan støtte den enkelte 
musiklærerstuderendes færdighedsudvikling med  
tilpassede arbejdsopgaver og øveteknikker, der  
passer til den enkeltes niveau, interesse og arbejds- 
proces. Betydningen af individuel undervisning i 
forhold til udvikling af musikudøvelsesfærdigheder 
støttes af musikalsk ekspertiseteorier af Sloboda m.fl. 
(Sloboda, 2005), (Hallam & Jørgensen, 2009), (Hallam, 
2009). Soloundervisningen planlægges i samarbejde 
mellem underviseren og den musiklærerstuderen-
de, således at den musiklærerstuderende føler sig  
passende udfordret og hjulpet på ved til selv at kunne 
reflektere over forvaltning af egne talenter, øvestra- 
tegier og følelser (fx nervøsitet) jf. Tønnesvang og  
Hedegaards forståelse af vitaliseringsrelationer  
(Tønnesvang & Hedegaard, 2012). 

Den afsluttende Surveyundersøgelse giver et bil- 
lede af musiklærerstuderende, der er motiverede 
for at udvikle deres spille og synge færdigheder i et  
professionsrettet perspektiv, hvis de får passende 
hjælp til det i deres uddannelse. Anden forskning i  
uddannelse (Paul Ramsden, 2003) understøtter, at det 
er kvaliteten af undervisningen, der er vigtig – og med 
kvaliteten mener man både rammer og indhold, samt 
undervisernes forudsætninger for at kunne støtte og 
fremme læringen.

Erfaringerne fra iterationerne og de efterfølgen-
de evalueringer giver anledning til at tro på, at de  
teori- og empiribaserede designprincipper i sammen-
hæng med afprøvningen i den nære kontekstuelle 
sammenhæng giver en vis robusthed. Og på længe-
re sigt, med anvendelse af designet på flere modu- 
ler i undervisningsfaget musik, kan der forhåbentlig 
blive tale om et grundlæggende robust design, som 

71



4.2. Konklusion

Jeg har med min undersøgelse fået indsigt i de 
musiklærerstuderendes forskelligartede behov for 
rammesætning og støtte i arbejdsprocesser, hvor de 
skal arbejde selvstændigt og selvstyrende. Under- 
viseren må skabe en fælles retning og forudsætning 
for gruppearbejdet ved at give eksempler på, hvordan 
man kan få gavn af hinandens færdigheder, og skal 
angive hvilke forventninger det er rimeligt at have til 
hinanden i sådan en arbejdsproces, hvor man er med-
ansvarlig for hinandens læring. Erfaringerne fra især 
1.iteration viste, at for at en studiegruppe, sammen-
sat af musiklærerstuderende med en mangfoldighed 
af musikalske erfaringer og færdigheder, kan  
lykkes med distribueringen af disse, kræves en tydelig  
eksplicitering fra undervisers side af forventningerne 
til selvinitiering blandt deltagerne. Dette nødvendig-
gør yderligere, at arbejdet i de respektive IMU-grup-
per indledes med at bruge tid på at få kendskab til 
hinandens musikalske styrker og svagheder og reflek-
tere over den enkelte musiklærerstuderende behov 
for personlige læringsmål, ud fra hvad man særligt 
har brug for at arbejde med. Afsætning af tid til plan-
lægning af kommende mødegang og fælles refleksion 
over arbejdsprocessen med det musikalske stof viste 
sig at være et kerneelement, hvilket understøttes af 
forskning af bl.a. Norsk Professor i musikpædagogik 
Siw Graabræk Nielsen (Graabræk Nielsen, 1998), der i 
sin doktorafhandling påpeger vigtigheden af de stud-
erendes refleksion over egne færdigheder.

Konklusionen på undersøgelsen er, at det tilrettelagte 
didaktiske design kan støtte de musiklærerstu- 
derendes udvikling af professionsrettede synge- og 
spillefærdigheder med etablering af mindre under-
støttende praksisfællesskaber, hvor de kan gøre 
brug af fællesskabets muligheder for afprøvning og  
distribuering af færdigheder med hinanden. Evaluerin-
gerne Iterationerne i interventionsfasen bekræfter 
holdbarheden af designprincippet om, at de stude- 
rende skal tilbydes en fast defineret læringsplatform, 
hvor de i en social og professionsrettet kontekst med 
medstuderende, (og i begrænset omfang med un-
derviser) kombineret med individuel undervisning, 
kan udforske, reflektere over og udvikle professions- 
rettede kropsligt forankrede spille- og syngefær-
digheder). 19 studerende ud af 21 tilkendegav i den 
afsluttende survey, at IMU-forløbet havde resulteret 

i, at de har fået spillet og sunget mere, end de ellers 
ville have gjort, hvilket i sig selv bekræfter designets 
anvendelighed, når hensigten er, at de musiklærer- 
studerende får spillet og sunget mest muligt til 
gavn for deres udvikling af en stærk musiklærer- 
identitet, der i et fremtidigt perspektiv giver dem lyst 
og evne til vedvarende at udvikle og vedligeholde  
deres musiklærerkompetencer, hvoraf et beredskab 
til at kunne anvende klaveret og andre instrumenter 
samt bryde ud i sang i skolens musikundervisning og 
øvrige skoleopgaver er en væsentlig del. 
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organization of the didactic design and for the analy-
sis of empirical data in order to provide deeper insight 
and understanding of specific domains of my study. 
The didactic design was developed in accordance with 
Etienne Wenger’s theory of learning as social interac-
tion, Knud Illeris’ theory of learning as transformation 
of identity, Sven-Erik Holgersen’s and Shaun Gallagh-
er’s theories of the development of embodied and 
identity rooted skills, the musical expertise theories of 
John Sloboda, Susan Hallam, et al, and Tønnesvang’s 
and Hedegaard’s theory of vitalization of motivational 
directedness.
In the second stage of the study the results of the em-
pirical studies and theoretical analyses from stage 1 
formed the basis for the preparation of a prototype 
of a didactic design focusing on development and 
professional implementation of instrument playing 
and singing skills. In cooperation with music teach-
er students this first prototype was further qualified 
through beta-testing which was carried out under my 
observation. 

The third stage of the study comprised two iterative 
courses, generating further knowledge and experi-
ence and causing improvement of the design.
During the fourth and last stage, the total process was 
evaluated and the final design of the element in the 
subject Music was formulated and documented. The 
new professional element builds on the possibility for 
distributing skills among music teacher students, and 
the evaluation after the first iterative course and the 
survey study after the second iterative course confirm 
the validity of the design principle: students must be 
presented with a firmly defined learning platform, i.e. 
a social and professional context with fellow students 
(and, to some extent, with their teacher) in combi-
nation with individual instruction; a platform which 
offers them the opportunity to explore and develop 
their instrument playing and singing skills in small 
study groups of students with diverse fortes in rela-
tion to song and instrument.

The title of this thesis is The Development of em- 
bodied Music Teacher Skills – seen from a Teacher Ed-
ucation Perspective, by Lone Sonne 2016.
This thesis examines how music teacher students in 
the new Danish teacher education of 2013 (LU13) are 
best aided in developing instrument playing and sing-
ing skills at a level where these skills can be applied 
as a musical  resource and implemented as a tool in 
music education.

These types of skills are characterized by their forma-
tion in complex performance processes where bodi-
ly, cognitive, cultural and practical competences are 
integrated in the music teacher profession; they are 
formed gradually over a long period of time through 
carefully planned instruction and self-motivated per-
formance, especially in social settings. In the newly in-
troduced study structure, time for individual instruc-
tion in instrument and singing has been reduced, 
thus creating a complex of problems concerning the 
students’ development of performance skills, and it 
becomes relevant to work out a model for this devel-
opment within the frame of the present teacher edu-
cation programme.

The aim of this thesis is to create a didactic design 
for an element of the subject Music in teacher edu-
cation, which focuses especially on the music teach-
er students’ development of their professionally ori-
ented singing and instrument playing skills: the key 
components of a music teacher’s competences. De-
sign-based research makes the model for my study, 
which aims to explore the best possible support for 
this development by establishing less supportive 
practice communities where the music students can 
exploit their joint opportunities for experimenting 
and for distribution of skills.

During the first stage of the study, the problem areas 
were mapped out in an analysis of the learning con-
text of the music teacher students, partly with a basis 
in empirical studies of texts relating to the education-
al reform of 2013 and partly through interviews with 
music teacher students about their own perspective 
on developing their instrument playing and singing 
skills. The mapping motivated my study, and relevant 
theory was included as the theoretical basis for the 
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