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INDLEDNING	  	  

Den	  nye	  skolereform,	  (undervisningsministeriet,	  Den	  Nye	  folkeskole)	  har	  

medbragt	  en	  ændring	  af	  Fælles	  mål	  2009,	  til	  de	  Nye	  Forenklede	  Fællesmål	  

(FFM).	  Nogle	  mener	  at	  disse	  nye	  mål	  har	  skabt	  et	  ”paradigme	  skift,	  hvor	  man	  fra	  

at	  tænke	  undervisning	  som	  det	  første,	  nu	  tænker	  læring	  som	  det	  første”,	  som	  Lise	  

Vogt	  beskriver	  det	  i	  tidskriftet	  Kvan(Vogt,	  2015;16).	  Dette	  hænger	  sammen	  med	  

et	  fornyet	  fokus	  på	  elevernes	  faglige	  udvikling	  og	  optimale	  læring,	  der	  bl.a.	  

kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  der	  i	  de	  sidste	  par	  år	  er	  

forsøgt	  indført	  på	  mange	  af	  landets	  skoler.	  De	  nye	  FFM	  lægger	  netop	  op	  til	  

brugen	  af	  læringsmålstyret	  undervisning,	  med	  sine	  meget	  konkrete	  kompetence,	  

videns-‐,	  og	  færdighedsmål	  for	  elevernes	  læring.	  	  Som	  lærer	  i	  folkeskolen	  er	  det	  

lovpligtigt	  at	  bruge	  disse	  FFM	  i	  sin	  planlægning	  af	  undervisningen	  samt	  

udarbejdelse	  af	  elevplaner	  (Folkeskoleloven),	  men	  ikke	  at	  benytte	  sig	  af	  

didaktikken.	  Dog	  kan	  kommuner	  og/eller	  skolebestyrelser	  beslutte	  at	  dette	  

implementeres(Trier,	  2015),	  hvilket	  bl.a.	  gør	  sig	  gældende	  i	  Københavns	  

kommune	  ved	  AP-‐møller	  projektet	  ”Læring	  der	  ses”.	  	  

Samtidig	  ønsker	  danske	  virksomheder	  ansatte	  med	  styrkede	  kompetencer	  ift.	  	  

kreativitet	  og	  innovation,”	  fra	  flere	  sider	  i	  dag	  hævdes,	  at	  Danmark	  skal	  leve	  af	  

kreativitet	  og	  innovation	  (udvikle	  nye	  salgbare	  produkter	  før	  de	  

andre.)”(Tanggaard,	  2008;8).	  Altså	  skal	  eleverne	  dannes	  til	  handlende	  borgere,	  

der	  tror	  på	  deres	  egne	  idéer,	  for	  at	  kunne	  klare	  sig	  i	  vores	  samfund,	  fyldt	  med	  

konkurrence.	  Jf.	  Folkeskolens	  formål,	  §	  1,	  stk.	  2	  ”Folkeskolen	  skal	  udvikle	  

arbejdsmetoder	  og	  skabe	  rammer	  for	  oplevelse,	  fordybelse	  og	  virkelyst,	  så	  eleverne	  

udvikler	  erkendelse	  og	  fantasi	  og	  får	  tillid	  til	  egne	  muligheder	  og	  baggrund	  for	  at	  

tage	  stilling	  og	  handle”(Folkeskoleloven,	  Folke	  skolen	  formål)	  	  

I	  musikfaget	  er	  et	  af	  kompetenceområderne	  under	  ”innovation	  og	  

entreprenørskab”	  musikalsk	  skaben.	  Her	  står	  det	  beskrevet,	  at	  der	  især	  skal	  

arbejdes	  med	  dimensionerne;	  kreativitet	  og	  handling,	  samt	  ”i	  udviklingen	  af	  

elevernes	  kreativitet	  fokuseres	  der	  på	  glæden	  ved	  at	  udtrykke	  sig,	  modet	  til	  at	  turde	  

fejle	  og	  evnen	  til	  at	  vælge	  det	  særlige”(EMU,	  musik,	  tværgående	  emner).	  	  

	  	  Med	  sådan	  et	  fagmål	  har	  musikfaget	  altså	  en	  stor	  mulighed	  for	  at	  styrke	  

elevernes	  kompetencer	  indenfor	  det	  kreativt	  skabende	  område,	  og	  spørgsmålet	  
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er	  så	  bare,	  hvordan	  det	  skal	  hænge	  sammen	  med	  kravet	  om	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning?	  	  

Lene	  Tanggaard,	  professor	  med	  speciale	  i	  kreativitet,	  udtaler	  i	  et	  

interview	  ”at	  hele	  den	  her	  kreds	  om	  læringsmål	  er	  antikreativ,	  fordi	  den	  bygger	  på	  

forestillingen	  om,	  at	  vi	  på	  forhånd	  kan	  definere,	  hvad	  der	  kommer	  ud	  af	  en	  

læringsproces”	  (Frank,	  2014),	  det	  kreative	  kan	  med	  denne	  forståelse	  altså	  ikke	  

målsættes	  på	  forhånd.	  	  Det	  skal	  det	  dog	  gøres	  ift.	  den	  læringsmålstyrende	  

didaktik,	  og	  her	  kan	  man	  så	  reflektere	  over	  hvordan	  man	  kan	  måle	  på	  og	  opstille	  

læringsmål	  til	  ”glæden	  ved	  at	  udtrykke	  sig,	  modet	  til	  at	  turde	  fejle,	  og	  evnen	  til	  at	  

vælge	  det	  særlige”	  jf.	  ovenstående.	  	  

Som	  kommende	  musiklærer	  kan	  det	  derfor	  virke	  paradoksalt,	  at	  jeg	  kan	  havne	  

på	  en	  skole,	  hvor	  jeg	  med	  brugen	  af	  den	  læringsmålstyret	  undervisning	  skal	  

styrke	  elevernes	  kreativt	  skabene	  kompetencer.	  	  

Jeg	  finder	  det	  derfor	  interessant	  at	  undersøge	  denne	  problemstilling,	  beskrevet	  i	  

følgende	  problemformulering:	  

PROBLEMFORMULERING	  	  

Hvilke	  muligheder	  er	  der	  i	  at	  benytte	  sig	  af	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  i	  

arbejdet	  med	  det	  ’kreativt	  skabende’	  i	  musikundervisningen?	  	  

Herunder:	  	  

Hvordan	  defineres	  det	  	  ’kreativt	  skabende’	  i	  folkeskolen?	  

Hvordan	  er	  den	  læringsmålstyrede	  didaktik/ikke	  implementeret	  i	  læreres	  

undervisning?	  	  

STATE	  OF	  ART	  	  

Lene	  Tanggaard	  fremlægger	  i	  artiklen	  ”Dræber	  læringsmål	  kreativitet?”	  sit	  syn	  på	  

brugen	  af	  læringsmål	  i	  kreative	  processer.	  ”(…)	  jeg	  er	  på	  ingen	  måde	  modstander	  

af	  målsætninger(…).	  Derimod	  er	  jeg	  ganske	  kritisk	  over	  for	  forestillingen	  om,	  at	  vi	  

kan	  styre	  elevernes	  læring	  gennem	  de	  mål,	  vi	  opstiller	  (eller	  blot	  praktisere	  uden	  

helt	  at	  vide	  det)”(Tanggaard,	  2015;87).	  Hun	  uddyber	  det	  med,	  at	  vi	  først	  kan	  se	  at	  

noget	  er	  kreativitet,	  når	  det	  er	  sket,	  og	  derfor	  er	  det	  paradoksalt	  at	  vi	  skal	  styre	  

efter	  mål	  i	  denne	  sammenhæng,	  med	  mindre	  vores	  mål	  er	  netop	  at	  overskride	  
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vores	  mål(Tanggaard,2015;87).	  Derfor	  forstår	  hun	  ikke	  brugen	  af	  ’læringsmål’	  

men	  derimod	  ’undervisningsmål’.	  ”Det	  giver	  langt	  mere	  mening	  at	  tale	  om	  

undervisningsmål	  end	  læringsmål,	  mest	  fordi	  vi	  ikke	  kan	  styre	  gennem	  læringsmål,	  

men	  faktisk	  gennem	  undervisning”(Tanggaard,2015;89).	  Konklusionen	  på	  artiklen	  

er,	  at	  det	  er	  en	  nødvendighed	  at	  gøre	  sig	  det	  klart	  hvad	  man	  vil	  men	  sin	  

undervisning,	  gennem	  undervisningsmål.	  Man	  skal	  dog	  ikke	  tro	  at	  man	  på	  denne	  

måde	  har	  styr	  på	  læring	  og	  kreativitet,	  tværtimod,	  det	  er	  nemlig	  i	  ”forundringen,	  i	  

åbenbaringen	  og	  i	  ’subnerierne’,	  at	  det	  nye	  sker(Tanggaard,201;93).	  Hun	  giver	  i	  

artiklen	  tre	  bud	  på	  ’kreativitetsfremmende	  undervisning’,	  hvor	  et	  af	  dem	  lyder	  

”At	  lære	  at	  gribe	  ind	  i	  verden	  –	  eksempelvis	  gennem	  konkrete	  forsøg	  og	  

eksperimenter	  (ved	  at	  lave	  film,	  afprøve	  måder	  at	  analysere	  et	  digt	  på,	  at	  

eksperimentere	  med	  brøker,	  udforske	  naturens	  materialer	  i	  biologiske	  forsøg	  eller	  

kemiske	  processer	  i	  fysikkens	  verden	  etc.)(Tanggaard,2015;92).	  	  

Lene	  Tanggaards	  problematisering	  af	  brugen	  af	  læring	  skriver	  sig	  godt	  ind	  i	  mit	  

problemfelt,	  der	  netop	  handler	  om	  paradokset	  mellem	  at	  målsætte	  noget,	  der	  er	  

ekstremt	  svært	  at	  beskrive	  i	  adfærdstermer	  som	  den	  læringsmålorienterede	  

didaktik	  foreskriver.	  	  	  

	  

I	  forhold	  til	  at	  eleverne	  har	  brug	  for	  at	  lære	  at	  være	  kreative	  og	  innovative	  	  

berører	  Tanggaard	  det	  i	  et	  interview	  på	  GUmagasin.dk.”Mens	  danske	  

virksomheder	  i	  stigende	  grad	  efterspørger	  innovative	  og	  kreative	  medarbejdere,	  

trækker	  skolen	  i	  den	  stik	  modsatte	  retning	  og	  hylder	  ensretning	  og	  

forsigtighed”(Gumagasin.dk,	  2015).	  Hun	  sætter	  skolens	  øgede	  fokus	  på	  

standardiserede	  tests	  og	  læringsmål	  op	  imod	  samfundets	  og	  virksomhedernes	  

behov	  for	  at	  eleverne	  har	  evnen	  og	  viljen	  til	  at	  eksperimentere	  og	  tage	  

chancer(Ibid.).	  ”Test	  fører	  i	  hvert	  fald	  ikke	  til	  øget	  faglighed,	  ligesom	  grisen	  ikke	  

bliver	  tungere	  af	  at	  blive	  vejet”(Tanggaard,2015).	  	  

Hun	  understreger	  i	  indlægget	  at	  kreativitet	  	  skal	  implementeres	  i	  alle	  fag	  og	  skal	  

ses	  som	  en	  måde	  at	  arbejde	  i	  fagene	  på.	  ”I	  dag	  hersker	  der	  desværre	  en	  

modsætning	  mellem	  faglighed	  og	  kreativitet,	  hvor	  kreativitet	  ofte	  bliver	  opfattet	  

som	  noget	  poppet	  og	  unyttigt,	  vi	  bare	  kan	  feje	  væk	  og	  ikke	  behøver”(Ibid.).	  	  
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John	  Hattie	  har	  gennem	  sin	  forskning	  vundet	  stor	  tiltro	  i	  hele	  verden	  med	  sin	  

læringsteori	  ’Visible	  Learning	  ’,	  på	  dansk	  Synlig	  Læring’.	  Hans	  forskning	  er	  

baseret	  på	  mere	  end	  800	  sammenfatninger	  af	  metaanalyser	  (50.000	  

enkeltstudier)	  af	  alle	  de	  faktorer	  der	  påvirker	  læring(Hattie,2013;12).	  Ved	  hans	  

forskning	  opfandt	  han	  et	  ’påvirkningsbarometer’,	  der	  på	  en	  skala	  fra	  -‐0,2-‐+1,2,	  	  

kunne	  sammenfatte	  de	  mange	  metaanalyser	  ved	  at	  sammenligne	  ”den	  

påvirkning	  metaanalyserne	  kan	  påvise:	  Hvilken	  effekt	  har	  

undervisningsdifferentiering?	  Klassestørrelse?	  Skoleledelse	  af	  forskellige	  typer?	  

Motivation?	  Støj	  i	  klasse?	  Fødselsvægt?(Hattie,	  2013;129).	  I	  alt	  blev	  138	  faktorer	  

undersøgt	  og	  sammenlignet	  ud	  fra	  ’påvirknings	  barometeret’.	  Tanken	  var	  at	  alt	  

hvad	  man	  gør	  i	  undervisningen	  påvirker	  den	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Idéen	  var	  

altså	  ikke	  primært	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  virker	  ’godt’	  eller	  ’dårligt’,	  men	  hvad	  

der	  virker	  ’bedre’	  end	  andet.	  Resultatet	  af	  undersøgelsen	  var	  en	  liste	  med	  de	  

undersøgte	  faktorer	  i	  undervisning,	  der	  hver	  er	  bedømt	  med	  

’påvirkningsbarometeret’.	  Alle	  faktorerne	  har	  en	  ’effektstørrelse’,	  og	  der	  

vurderes	  at	  man	  skal	  sigte	  på	  en	  effektstørrelse	  på	  minimum	  0,4(Romme-‐Mølby,	  

2013).	  	  	  

	  

I	  et	  afsnit	  i	  artiklen	  ”læringsmålstyrede	  didaktik”	  	  af	  Tine	  Bering	  Keiding,	  

reflektere	  hun	  over	  ”hvorledes	  læringsmål	  kan	  beskrives,	  så	  de	  kan	  skabe	  et	  

transparent	  grundlag	  for	  beskrivelse	  og	  bedømmelse	  af	  den	  lærendes	  

præstationer”(Keiding,2013:397),	  .	  Netop	  denne	  refleksion	  er	  af	  afgørende	  

betydning	  når	  komplekse	  kompetencer	  skal	  beskrives,	  som	  fx	  den	  kreative	  

skaben.	  Dette	  må	  ifølge	  Keiding	  føre	  til	  en	  overvejelse	  om	  hvorvidt	  de	  mål	  som	  

ikke	  kan	  beskrives	  i	  adfærdstermer	  kan	  beskrives	  på	  en	  anden	  måde,	  og	  ligeså	  

vigtigt,	  bedømmes.	  ”Betyder	  et	  stærk	  fokus	  på	  klare	  mål	  eksempelvis,	  at	  

læringsmål,	  der	  vanskeligt	  lader	  sig	  formulere	  i	  adfærdstermer,	  ekskluderes	  fra	  

uddannelsens	  curriculum,	  og	  dermed	  at	  der	  sker	  en	  trivialisering	  af	  fagligheden?	  

Altså	  at	  man	  som	  konsekvens	  af	  ønsket	  om	  klare	  mål	  også	  ender	  med	  simple	  

mål?”(Keiding,2013:397).	  Keidings	  refleksioner	  er	  med	  til	  at	  tydeliggøre	  

problemfeltet	  mellem	  nedbrydning	  af	  komplekse	  undervisningsmål	  til	  

læringsmål,	  dermed	  også	  en	  refleksion	  om	  hvorvidt	  læringsmålene	  kan	  og	  skal	  

bruges	  til	  at	  undervise	  i	  sådanne	  kompetencer,	  som	  fx	  det	  kreative.	  	  
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LÆSEVEJLEDNING	  

Denne	  opgave	  tager	  udgangspunkt	  i	  problemformuleringen:	  	  

Hvilke	  muligheder	  er	  der	  i	  at	  benytte	  sig	  af	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  i	  

arbejdet	  med	  det	  ’kreativt	  skabende”	  i	  musikundervisningen?	  	  

Herunder;	  	  

Hvordan	  defineres	  det	  	  ’kreativt	  skabende’	  i	  folkeskolen?	  

Hvordan	  er	  den	  læringsmålstyrede	  didaktik/ikke	  implementeret	  i	  læreres	  

undervisning?	  	  

For	  at	  besvare	  problemformuleringen	  præsenteres	  først	  den	  udvalgte	  teori	  

herunder,	  Lene	  Tangaard	  Definition	  af	  Kreativitet	  som	  Nyhed	  +	  værdi=	  

kreativitet,	  Frede	  V.	  Nielsen	  som	  de	  producerende	  aktivitetsformer,	  Den	  

læringsmålsorienterede	  didaktik,	  og	  undervisningsministeriets	  udlægning	  af	  

selv	  samme;	  Den	  læringsmålstyrede	  undervisning.	  Denne	  teori	  bliver	  dernæst	  

brugt	  til	  at	  analysere	  empirien	  der	  består	  af	  3	  lærer	  interviews.	  Analysen	  er	  delt	  

op	  i	  to	  afsnit	  der	  hver	  behandler	  de	  to	  underspørgsmål	  i	  problemstillingen.	  Den	  

første	  delkonklusion	  beskriver	  således	  de	  definitioner	  af	  kreativitet	  der	  kommer	  

til	  syne	  i	  interviewene,	  der	  er	  meget	  forskellige	  lærerne	  imellem.	  Altså	  er	  

konklusionen	  at	  der	  hersker	  mange	  forskellige	  definitioner	  af	  kreativitet,	  og	  at	  

lærerne	  hver	  i	  sær	  følger	  deres	  egen	  forståelse.	  Det	  viser	  sig	  dog	  at	  kunne	  skabe	  

nogle	  uheldige	  elevkategoriseringer,	  hvor	  elever	  med	  ’talent’	  og	  ’lyst’	  er	  de	  

eneste	  der	  bliver	  anerkendt	  som	  ’kreativt	  skabende’.	  

Anden	  del	  af	  analysen	  omhandler	  implementeringen	  af	  den	  læringsmålstyrede	  

undervisning	  i	  folkeskolen.	  Det	  viser	  sig	  at	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  

hos	  de	  interviewede	  lærere,	  ikke	  er	  implementeret	  i	  deres	  undervisning,	  og	  at	  

det	  skyldes	  forskellige	  grunde.	  En	  af	  grundene	  er	  den	  manglende	  viden	  om	  

didaktikken	  og	  den	  fremstår	  hos	  lærerne	  som	  en	  modsætning	  til	  deres	  egen	  

mangfoldige	  undervisningsform.	  Desuden	  belyses	  det	  at	  lærerne	  ikke	  har	  

tydelige	  krav	  fra	  deres	  ledelse	  og	  at	  der	  ikke	  endnu	  er	  blevet	  lavet	  en	  opfølgning	  

på	  implementeringen	  i	  musikfaget.	  	  

I	  diskussionen	  reflekteres	  der	  over	  hvorvidt	  den	  læringsmålstyrede	  

undervisning	  hænger	  sammen	  med	  kreativitets	  begrebet,	  og	  hvordan	  den	  kan	  

bidrage	  til	  at	  lærerne	  bliver	  bevidst	  om	  deres	  egen	  definition	  af	  ’kreativitets	  

begrebet’	  og	  dermed	  kan	  gøre	  op	  med	  de	  uheldige	  kategoriseringer	  af	  elever	  der	  
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kan	  forekomme.	  Ydermere	  bliver	  det	  diskuteret	  hvorvidt	  deduktionsproblemet	  

fra	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik,	  mangler	  i	  den	  læringsmålsstyrede	  

undervisning	  og	  hvilke	  konsekvenser	  det	  kan	  have	  for	  undervisningen.	  	  	  

Konklusionen	  er	  dernæst	  at	  den	  læringsmålsstyrede	  undervisning	  kan	  bidrage	  til	  

at	  lærerne	  bliver	  bevidste	  om	  deres	  egen	  definition	  på	  ’det	  kreativt	  skabende’.	  

Dette	  kan	  bidrage	  til	  at	  kreativiteten	  ikke	  kun	  er	  for	  undtagelsesmennesket,	  men	  

derimod	  kan	  læres	  af	  alle	  elever.	  Dernæst	  konkluderes	  det	  at	  der	  ikke	  kan	  laves	  

læringsmål	  der	  direkte	  beskriver	  det	  kreativt	  skabende,	  men	  at	  det	  må	  beskrives	  

med	  nogle	  undervisningsmål	  der	  er	  mere	  åbne	  og	  overliggende.	  Disse	  mål	  kan	  

understøttes	  af	  læringsmål	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  de	  teknologier	  som	  eleverne	  

skal	  mestre	  for	  at	  kunne	  være	  kreativt	  skabende.	  Det	  konkluderes	  også	  at	  

lærernes	  praksisviden	  har	  afgørende	  betydning	  på	  deres	  undervisning,	  og	  at	  for	  

at	  lærerne	  skal	  opbygge	  praksisviden	  ift.	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  

kræver	  det	  tid	  og	  samarbejde	  lærere	  og	  ledelse	  imellem.	  	  

Hernæst	  perspektiveres	  der	  til	  andre	  positioner	  der	  har	  relevans	  ift.	  

problemstillingen.	  Her	  bliver	  der	  nævnt	  hvordan	  det	  kunne	  være	  interessant	  at	  

undersøge	  sammenhængen	  mellem	  ledelsens	  og	  lærerens	  syn	  på	  

læringsmålstyret	  undervisning,	  samt	  hvordan	  kategoriseringerne	  kan	  påvirke	  

elevers	  selvforståelse	  og	  dermed	  identitet.	  	  

Tilslut	  reflekteres	  det	  over	  hvordan	  læreren	  i	  dag	  har	  en	  stor	  rolle	  i	  at	  opdrage	  

og	  danne	  eleverne	  til	  kreativt	  skabende	  borgere,	  da	  denne	  ’kompetence’	  ikke	  kan	  

måles	  hverken	  i	  test	  eller	  eksaminer	  som	  de	  kendes	  i	  dag.	  Derfor	  kan	  læreren	  

bruge	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  til	  at	  lave	  nogle	  undervisningsmål	  for	  

det	  kreativt	  skabende	  i	  musikundervisning,	  og	  bruge	  læringsmål	  til	  at	  sørge	  for	  

at	  eleverne	  mestre	  de	  teknologier	  de	  skal	  kunne	  for	  at	  være	  kreativt	  skabende.	  

Den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  skal	  her	  sørge	  for	  at	  alle	  elever	  bliver	  

støttet	  i	  processen	  mod	  det	  kreativt	  skabende	  og	  at	  læreren	  kan	  lade	  eleverne	  gå	  

væk	  fra	  de	  opstillede	  læringsmål	  hvis/når	  det	  kreativt	  skabende	  opstår	  og	  ikke	  

er	  planlagt.	  	  
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Hvordan	  defineres	  kreativitet	  

Kreativitetsbegrebet	  er	  defineret	  på	  mange	  måder.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  tage	  

udgangspunkt	  i	  Lene	  Tanggaard	  og	  Frede	  V.	  Nielsens	  definitioner,	  	  da	  jeg	  synes	  

de	  tilsammen	  skildrer	  begrebet	  på	  en	  fyldestgørende	  måde,	  idet	  Tanggaard	  

definere	  begrebet	  ift.	  dets	  betydning	  socialt	  og	  individuelt,	  og	  Frede	  V.	  Nielsen	  

beskæftiger	  sig	  med	  hvor	  og	  hvordan	  det	  opstår	  i	  musikundervisningen.	  	  

Det	  er	  vigtigt	  at	  få	  gjort	  op	  med	  den	  dagligdagsforståelse	  af	  kreativitet,	  

der	  i	  daglig	  tale	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  være	  noget	  som	  kun	  nogle	  få	  

mennesker	  besidder,	  og	  som	  nærmest	  er	  genetisk	  bestemt,	  -‐	  kun	  for	  

udtagelsesmennesket(Tanggaard,	  2008;12).	  Lige	  præcis	  dette,	  har	  Tanggaard	  

forsøgt	  at	  gøre	  op	  med	  i	  bogen	  ”Kreativitet	  skal	  Læres”,	  hvor	  kreativiteten	  bliver	  	  

beskrevet	  som	  noget,	  der	  skal	  læres,	  ligesom	  mange	  andre	  ting.	  	  

Hun	  beskriver	  begrebet	  kreativitet	  således:	  ”Med	  ordet	  kreativitet	  henviser	  jeg	  til	  

det	  fænomen	  at	  personer	  udvikler	  nye	  produkter	  og	  idéer	  i	  praksisfællesskaber,	  

der	  ændrer	  eller	  skaber	  et	  nyt	  domæne	  og	  som	  anerkendes	  af	  andre”(Tanggaard,	  

2008;8).	  Det	  kan	  altså	  skrives	  meget	  kort	  som,	  kreativitet	  =	  Nyhed	  +	  værdi.	  Når	  

Tanggaard	  henviser	  til	  begrebet	  praksisfællesskaber,	  giver	  hun	  udtryk	  for	  en	  

socialpsykologisk	  læringsteori;	  Situeret	  læring.	  	  I	  den	  situerede	  læringsforståelse	  

sker	  læring	  i	  de	  sociale	  situationer	  man	  indgår	  i,	  også	  kaldet	  praksisfællesskaber,	  

der	  findes	  i	  forskellige	  virksomheder(Lave,	  Wenger,	  1998;151).	  Skolen	  er	  her	  et	  

eksempel	  på	  en	  virksomhed,	  som	  indeholder	  mange	  praksisfælleskaber.	  ”Ordet	  

praksisfællesskab	  betyder	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  man	  arbejder	  på	  et	  fælles	  projekt.	  

Ordet	  fællesskab	  betyder	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  de	  involverede	  personer	  er	  samtidigt	  

tilstedeværende	  eller	  udgør	  en	  veldefineret	  gruppe,	  med	  at	  de	  deler	  en	  nogenlunde	  

fælles	  forståelse	  af,	  hvad	  de	  gør,	  og	  hvad	  der	  betyder	  noget	  for	  

fællesskabet”(Tanggaard,	  2008;13).	  	  

For	  at	  kunne	  være	  en	  del	  af	  et	  praksisfællesskab	  og	  derved	  	  lære	  noget,	  skal	  en	  

elev	  være	  en	  legitim	  perifer	  deltager.	  	  Igennem	  denne	  deltagelse	  arbejder	  man	  sig	  

hen	  imod	  fuld	  deltagelse	  hvor	  man	  har	  fået	  det	  fulde	  udbytte,	  og	  derved	  kan	  lære	  

andre(Lave	  &	  Wenger,	  2003;31).	  ”At	  blive	  fuldgyldig	  deltager	  i	  et	  

læringsfællesskab	  indebærer	  anvendelse	  af	  teknologierne	  i	  den	  daglige	  praksis,	  

såvel	  som	  deltagelse	  i	  sociale	  relationer,	  produktionsprocesser	  og	  

praksisfællesskabernes	  andre	  aktiviteter”(Lave	  &	  Wenger,	  2003;86).	  	  Hvis	  dette	  
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oversættes	  til	  folkeskolens	  sprog,	  skal	  eleverne	  altså	  kunne	  bruge	  de	  

’teknologier’	  de	  møder	  i	  hverdagen,	  fx	  at	  skrive	  i	  hånden,	  regne,	  og	  bruge	  

computeren	  osv.	  I	  musikundervisningen	  møder	  de	  yderligere	  teknologier	  som	  

eleverne	  	  ikke	  nødvendigvis	  møder	  i	  andre	  fag,	  det	  er	  fx	  at	  kunne	  bruge	  deres	  

stemme	  til	  at	  synge,	  	  spille	  på	  et	  instrument	  eller	  have	  forståelse	  for	  toner.	  

Derudover	  skal	  de	  indgå	  i	  de	  sociale	  relationer	  til	  lærere	  og	  andre	  elever,	  og	  

deltage	  i	  de	  aktiviteter	  og	  opgaver	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  klassen.	  	  

Der	  er	  altså	  mange	  faktorer	  der	  spiller	  ind,	  ift.	  om	  en	  elev	  er	  en	  legitim	  perifer	  

deltager	  i	  læringsfællesskabet	  og	  derved	  modtager	  den	  intenderede	  læring.	  

”Elever	  vil	  aldrig	  ikke	  være	  til	  stede	  i	  situationer,	  så	  i	  den	  forstand	  vil	  de	  altid	  være	  

situerede,	  men	  de	  er	  naturligvis	  ikke	  direkte	  situerede	  i	  de	  praksisser,	  som	  relaterer	  

sig	  til	  de	  vidensområder	  og	  begreber	  som	  det	  forventes,	  at	  de	  lærer(Wiberg,	  

2013;21)”.	  Elever	  vil	  altså	  være	  en	  del	  af	  mange	  praksisfællesskaber	  i	  deres	  

hverdag,	  og	  hvad	  de	  lærer	  i	  det	  ene,	  er	  ikke	  sikkert	  de	  kan	  viderebringe	  til	  et	  

andet,	  derfor	  den	  ’situerede’	  læring.	  	  	  

En	  vigtig	  pointe	  er	  derfor	  i	  Tanggaards	  definition	  af	  kreativitet,	  at	  læring,	  

tænkning	  og	  kreativitet	  altid	  sker	  i	  forhold	  til	  noget.	  Dvs.	  at	  der	  skal	  være	  nogen	  

der	  anerkender	  eller	  konstaterer,	  at	  den	  idé	  man	  har	  fået	  er	  kreativ,	  før	  den	  er	  

det(Tanggaard,2015;13).	  I	  et	  praksisfællesskab	  som	  en	  klasse/gruppe,	  skal	  en	  

elevs	  idé	  altså	  først	  konstateres	  som	  værende	  kreativ	  før	  den	  er	  det,	  af	  enten	  en	  

elev	  eller	  lærer.	  Der	  skal	  altså	  tillægges	  en	  værdi	  til	  idéen,	  hvilket	  gør	  det	  til	  et	  

normativt	  begreb(Tanggaard,	  2015;14).	  	  

Som	  et	  eksempel	  kan	  skøre	  idéer	  og	  indfald	  der	  kommer	  fra	  eleverne,	  der	  aldrig	  

bliver	  anerkendt	  som	  ’kreative’	  altså	  heller	  ikke	  betragtes	  således.	  Dog	  kan	  de	  

være	  et	  skridt	  på	  vejen	  mod	  kreativiteten(Tanggaard,	  2008;8).	  Det	  er	  altså	  et	  

givent	  faktum	  at	  kreativitet	  tager	  tid,	  hvilket	  bl.a.	  ses	  hos	  kunstnere,	  når	  en	  

musiker	  fx	  anerkendes	  for	  at	  have	  udviklet	  en	  ny	  stilart(Ibid.).	  

At	  kreativitet	  er	  et	  normativt	  begreb	  betyder	  altså,	  at	  der	  er	  indlagt	  nogle	  

normer,	  der	  er	  med	  til	  at	  definere	  om	  noget	  er	  kreativt	  eller	  ej,	  en	  værdi.	  Det	  ses	  

også	  i	  talemåden	  at	  noget	  er	  ”lige	  lovlig	  kreativt”.	  Det	  betyder	  altså,	  at	  der	  skal	  

komme	  noget	  godt	  ud	  af	  det	  kreative	  arbejde	  (Tanggaard,2015;14),	  og	  det	  er	  så	  

op	  til	  en	  gældende	  norm	  i	  det	  specifikke	  praksisfællesskab	  at	  bedømme,	  hvornår	  

noget	  er	  ”god”	  kreativitet,	  og	  derfor	  også	  hvad	  der	  ikke	  er	  ’god’	  kreativitet.	  	  
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Dette	  normdannende	  samvær	  opstår	  når	  mennesker	  er	  sammen,	  ikke	  

bare	  	  i	  fysisk	  forstand,	  men	  når	  vi	  er	  sammen	  om	  noget	  og	  er	  nødvendige	  for	  og	  	  

afhængige	  af	  hinanden(Holst,2007;30).	  	  Dette	  normdannende	  samvær	  opstår	  fx	  i	  

folkeskolens	  klasser,	  hvor	  elever	  og	  lærere	  er	  afhængige	  af	  og	  har	  brug	  for	  

hinanden	  for	  henholdsvis	  at	  lære	  og	  kunne	  lære	  fra	  sig.	  I	  et	  normdannende	  

samvær	  opstår	  der	  nogle	  formelle	  og	  uformelle	  normer	  der	  er	  med	  til	  at	  regulere	  

elevernes	  adfærd	  og	  forståelsesformer(Ibid.).	  Når	  der	  er	  opsat	  en	  norm	  for	  hvad	  

der	  er	  rigtigt,	  fx	  hvordan	  det	  ’kreativt	  skabende’	  ser	  ud	  i	  en	  bestemt	  aktivitet	  	  vil	  

man	  ligge	  mærke	  til	  det,	  der	  afviger	  fra	  netop	  denne	  norm	  og	  dermed	  reagere	  på	  

det,	  hvilket	  han	  kalder	  en	  social	  kontrolproces(Holst,2007;30.).	  Hermed	  kan	  en	  

elev	  blive	  stemplet	  som	  afviger,	  afvigerstemplet.	  Man	  kan	  afvige	  på	  to	  måder.	  Den	  

ene	  er	  et	  bevidst	  valg	  om	  at	  modsætte	  sig	  de	  gældende	  normer	  i	  et	  fælleskab,	  for	  

at	  provokere,	  udfordre	  og	  forsøge	  at	  ændre	  dominerende	  normer(Holst,	  

2007;303).	  Det	  anden	  er	  en	  ufrivillig	  afvigelse	  også	  kaldet	  ’afmagtssituation’	  

hvor	  ”afvigerstemplet	  ikke	  er	  et	  udtryk	  for	  et	  personligt	  valg,	  men	  snarere	  noget,	  

der	  påføres	  den	  enkelte	  gennem	  de	  sociale	  fællesskabers	  institutionelle	  

bedømmelse”(Holst,	  2007;303).	  Det	  er	  altså	  i	  skolen	  eller	  klassen	  at	  det	  

normdannende	  samvær	  er,	  og	  derfor	  også	  der	  hvor	  nogle	  elever	  bliver	  

afvigerstemplet	  ift.	  til	  at	  være	  kreativt	  skabende,	  hvis	  deres	  måde	  at	  vise	  det	  på	  

ikke	  lever	  op	  til	  den	  dominerende	  norm.	  	  

Hvor	  opstår	  det	  kreativt	  skabende	  

Frede	  V.	  Neilsen	  beskriver	  det	  kreativt	  skabende	  som	  en	  af	  hans	  fem	  

aktivitetsformer1:	  Produktion.	  Ordene	  tilknyttet	  denne	  aktivitetsform	  er	  ”skabe,	  

komponere,	  arrangere	  og	  improvisere”(Nielsen,	  1998,	  295).	  	  

Han	  skildrer	  vores	  kultur	  som	  værende	  indholdsmæssigt	  uoverskuelig,	  hvilket	  

kræver	  en	  stor	  fleksibilitet	  og	  åbenhed	  ift.	  forventningen	  om	  aktiv	  og	  produktiv	  

deltagen	  på	  demokratiets	  vilkår(Nielsen,	  1998;306).	  Derfor	  er	  ord	  som	  

kreativitet	  og	  innovation	  blevet	  til	  ideologiske	  begreber	  i	  den	  pædagogiske	  debat	  

og	  samtidig	  er	  der	  gået	  inflation	  i	  disse	  begreber,	  og	  de	  er	  blevet	  til	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Frede	  V.	  Nielsen,	  beskriver	  i	  bogen	  ”almen	  musik	  didaktik”	  bl.a.	  fem	  
aktivitetsformer:	  Reproduktion,	  produktion,	  perception,	  interpretation,	  
refleksion(Neilsen,	  1998,	  295).	  	  
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modeord(Nielsen,	  1998;06).	  Der	  er	  altså	  en	  masse	  krav	  til	  at	  eleverne	  skal	  

dannes	  til	  at	  være	  kreativt	  skabene	  i	  mange	  forbindelser,	  men	  ikke	  nogen	  

tilhørende	  definition.	  Derfor	  kan	  man	  ikke,	  som	  tidligere	  gjort,	  give	  de	  ”musisk-‐	  

kreative	  fag”	  en	  speciel	  plads	  i	  at	  fremme	  de	  kreativt	  skabene	  kompetencer,	  men	  

det	  skal	  derimod	  implementeres	  i	  alle	  fag.	  På	  den	  anden	  side	  argumenterer	  

Nielsen	  for	  den	  dobbelte	  ”rendyrkelse”	  af	  den	  kreative	  mulighed,	  med	  det	  

æstetisk	  skabende,	  der	  både	  har	  fokus	  på	  proces	  og	  produkt(Nielsen,	  1998;307).	  	  

Man	  skal	  se	  de	  fem	  aktivitetsformer	  som	  hovedaspekter,	  der	  hver	  især	  

indeholder	  en	  række	  delfunktioner(Nielsen,	  1998;294).	  Produktionen	  er	  den	  

form,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  kreativt	  skabende,	  men	  også	  de	  andre	  

aktivitetsformer	  indeholder	  kreativt	  skabende	  elementer	  og	  muligheder,	  Fx	  

reproduktionen.	  I	  de	  reproducerende	  aktiviteter	  er	  omdrejningspunktet	  at	  

genskabe	  noget,	  fx	  som	  når	  en	  klasse	  skal	  spille	  et	  nummer	  fra	  Grease	  til	  en	  

forårskoncert.	  Her	  tager	  man	  udgangspunkt	  i	  originalnummeret	  og	  forsøger	  at	  

efterligne	  så	  godt	  som	  muligt.	  Aktiviteten	  indeholder	  dog	  også	  kreative	  

momenter	  i	  form	  af	  	  egen	  fortolkning,	  tempo,	  frasering,	  dynamik	  osv.	  Altså	  kan	  

det	  kreative	  aspekt	  komme	  ind	  i	  alle	  de	  fem	  aktivitetsformer.	  Dog	  er	  det	  de	  

producerende	  aktiviteter,	  der	  er	  de	  eneste,	  der	  omhandler	  det	  kreativt	  skabende,	  

da	  det	  netop	  handler	  om	  at	  skabe/producere	  noget	  helt	  ’nyt’.	  I	  	  

musikundervisningen	  bliver	  	  der	  skelnet	  mellem	  ”tre	  former	  for	  produktion;	  

Komposition,	  arrangement	  og	  improvisation”(Nielsen,	  1998;308).	  De	  første	  to	  

former	  er	  som	  oftest	  fastholdt	  i	  et	  partitur,	  med	  henblik	  på	  at	  skulle	  

reproduceres	  på	  et	  tidspunkt(Ibid.).	  Det	  særlige	  ved	  improvisation	  er,	  at	  det	  

skiller	  sig	  meget	  ud	  fra	  de	  andre	  to	  former	  ved	  at	  være	  noget,	  der	  sker	  

umiddelbart	  og	  ikke	  som	  udgangspunkt	  er	  tænkt	  som	  noget,	  der	  skal	  gentages.	  

En	  misforståelse	  er,	  at	  det	  er	  en	  meget	  ustruktureret	  aktivitet	  og	  giver	  mulighed	  

for	  ’fri	  musikalsk	  udfoldelse’(Nielsen,1998;310),	  da	  det	  netop	  kræver	  klare	  

rammer	  for	  at	  en	  elev	  kan	  udføre	  opgaven.	  Misforståelse	  bunder	  i	  at	  ”der	  i	  en	  

periode	  blev	  argumenteret	  for	  betydningen	  af	  det	  helt	  frie,	  og	  at	  ikke	  mindst	  

’kreative	  fag’	  som	  musik	  og	  formning	  i	  denne	  sammenhæng	  repræsenterede	  særlige	  

muligheder”(Nielsen,1998;310).	  Det	  er	  dog	  efterfølgende	  bevist	  at	  der	  især	  er	  

brug	  for	  ’bindinger’	  for	  at	  det	  kreative	  potentiale	  kan	  komme	  til	  udtryk(Ibid.).	  	  
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Man	  kan	  altså	  ikke	  være	  kreativ	  uden	  nogle	  rammer	  overhovedet,	  altså	  i	  det	  	  helt	  

frie.	  Der	  er	  dog	  et	  grænseland	  hvor	  ”For	  faste	  grænser	  kan	  virke	  indsnævrende	  på	  

en	  uheldig	  måde.	  For	  løse	  rammer	  kan	  virke	  helt	  hæmmende”(Nielsen,1998;310).	  	  	  

Det	  er	  altså	  en	  nødvendighed	  at	  eleverne	  modtager	  rammer	  og	  grænser	  for	  den	  

kreative	  proces,	  inden	  det	  kan	  forventes	  af	  dem	  af	  udvise	  det,	  men	  samtidig	  skal	  

man	  sørge	  for	  at	  de	  ikke	  bliver	  for	  faste,	  så	  den	  kreative	  proces	  helt	  forsvinder.	  	  

Hvilken	  slags	  viden	  skal	  vi	  forholde	  os	  til	  

For	  at	  forholde	  sig	  til	  hvilken	  viden	  der	  er	  med	  til	  at	  bestemme,	  hvordan	  en	  lærer	  

udfører	  sin	  undervisning,	  kan	  man	  skildre	  to	  former	  for	  viden:	  Praksisviden	  og	  

teorividen(Nielsen,	  2007;127).	  Hvor	  den	  teoretiske	  viden	  kan	  være	  ”empirisk	  

viden	  og	  lovmæssigheder,	  samfundsmæssige	  krav	  og	  betingelser,	  lovmæssigheder	  

for	  undervisningen,	  fagviden	  og	  fagsyn(Ibid.),	  forholder	  praksisviden	  sig	  til	  

”lærerens	  personlighed,	  lærerens	  tilegnede	  handlemønstre	  eller	  metoderepertoire,	  

lærerens	  egne	  undervisningserfaringer,	  lærerens	  uddannelse	  og	  konkrete	  

socialisering	  ved	  ansættelse	  på	  en	  skole	  osv.”(Nielsen,	  2007;127	  ).	  Praksisviden	  er	  

altså	  de	  erfaringer	  en	  lærer	  gør	  dig	  igennem	  livet,	  i	  dette	  tilfælde,	  	  undervisning	  

og	  læring	  i	  det	  kreativt	  skabende,	  i	  musikundervisningen.	  Det	  er	  noget	  der	  er	  i	  

konstant	  udvikling	  eftersom	  vi	  hele	  tiden	  oplever	  nyder	  ting,	  indgår	  i	  nye	  

praksisfællesskaber	  og	  dermed	  hele	  tiden	  udvider	  vores	  horisont.	  Praksisviden	  

er	  derfor	  knyttet	  til	  vores	  person,	  og	  kommer	  ofte	  til	  udtryk	  i	  ubevidste	  valg,	  der	  	  

er	  den	  måde	  vi	  gør	  og	  ser	  ting	  på.	  	  

Den	  Læringsmålorienterede	  didaktik	  	  

I	  den	  læringsmålstyrede	  didaktik	  har	  læringsmålene	  førsteprioritet	  i	  alt	  hvad	  der	  

har	  med	  undervisningen	  at	  gøre(Keiding,	  2013;385),	  hvor	  det	  i	  andre	  didaktiske	  

teorier	  fungere	  som	  en	  ledestjerne	  eller	  som	  en	  af	  flere	  vigtige	  

beslutninger(Ibid.).	  	  

Begrundelsen	  for	  dette	  er	  at	  ”(…)eksplicitte	  mål	  fungerer	  som	  forstærkere	  i	  

elevens	  læreproces	  ved	  at	  bidrage	  til	  at	  fokusere	  den	  og	  hjælpe	  eleven	  til	  at	  træffe	  

de	  rigtige	  valg”(Keiding,	  2013;380).	  	  Dette	  skulle	  ydermere	  føre	  til	  en	  effektiv,	  

rationel	  og	  transparent	  læreproces(Keiding,	  2013;379).	  	  
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Det	  er	  en	  proaktiv	  undervisningsform,	  dvs.	  at	  der	  forinden	  undervisningen	  er	  sat	  

mål,	  der	  ikke	  bare	  beskriver	  indholdet,	  men	  er	  konkrete	  beskrivelser	  af	  hvad	  det	  

forventes	  at	  eleverne	  skal	  lære,	  altså	  et	  bestemt	  sted	  eleverne	  skal	  hen(Rasch-‐

Christensen,	  2015;7).	  	  

Det	  læringsmålstyrede	  didaktiks	  analytiske	  afsæt	  bunder	  i	  ”den	  behavioristiske,	  

empiriske	  orienterede	  uddannelses-‐	  og	  læringsforskning(…)fordi	  denne	  forskning	  

tilbyder	  et	  rationelt	  og	  (natur)videnskabeligt	  begrundet	  koncept	  for	  beskrivelse	  og	  

planlægning	  af	  elevernes	  læreprocesser(Möller,	  1999;76;	  Keiding,	  2013;383).	  	  

Det	  er	  altså	  en	  didaktik,	  der	  forsøger	  at	  gøre	  læring	  og	  undervisning	  til	  en	  

kontrolleret	  proces,	  hvor	  fokus	  er	  sammenhængen	  mellem	  målene,	  

læringsprocessen	  og	  læringsudbyttet,	  også	  kaldet	  en	  mål-‐middel	  didaktik.	  Der	  

ligger	  en	  instrumentalistisk	  tænkning	  bag,	  og	  kan	  nærmest	  beskrives	  som	  en	  

plan	  for	  læringen(Nielsen,	  2007;126).	  Dette	  kan	  have	  sine	  begrænsninger	  når	  

det	  kommer	  til	  mere	  komplicerede	  aktiviteter,	  da	  det	  ”netop	  fører	  til	  en	  

instrumentalistisk	  faldgruppe,	  idet	  man	  forsøger	  at	  omsætte	  noget	  kompleks	  til	  

noget	  simpelt”(Nielsen,	  2007;26).	  	  

Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere	  den	  cirkulære	  sammenhæng	  mellem	  de	  tre	  didaktiske	  

kategorier	  i	  den	  læringsmålstyrede	  mode;	  planlægning,	  gennemførelse	  og	  

evaluering(Rash-‐Christensen,	  2015;7).	  Det	  er	  netop	  en	  forudsætning	  for	  

målsætningen	  at	  den	  bunder	  i	  en	  evaluering	  af	  det	  foregående	  

undervisningsforløb,	  og	  dermed	  elevernes	  forhold	  til	  målene(Ibid).	  	  

Et	  andet	  grundlæggende	  punkt	  er	  elevernes	  inddragelse	  i	  læringsmålene.	  At	  

opstille	  klare	  læringsmål	  for	  eleverne	  gør	  undervisningen	  transparent	  og	  giver	  	  

dem	  ”(…)	  indblik	  i	  de	  læringsforventninger	  læreren	  har	  til	  udkommet	  af	  den	  

aktuelle	  undervisning”(Keiding,2013;380).	  Dette	  medvirker,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  de	  

elever	  der	  kan	  ’afkode’	  læreren,	  der	  har	  mulighed	  for	  at	  lære	  det	  der	  målet(Ibid.).	  

Dette	  er	  altså	  et	  udtryk	  for,	  at	  eleverne	  skal	  vide	  hvad	  de	  arbejder	  sig	  hen	  imod	  

for	  at	  opnå	  den	  optimale	  læring	  og	  samtidig,	  hvordan	  denne	  læring	  ser	  ud,	  og	  

uden	  en	  transparent	  undervisning	  vil	  der	  altså	  være	  elever	  som	  ikke	  forstår	  

meningen,	  og	  dermed	  ikke	  opnår	  den	  optimale	  læring.	  	  

Dette	  beskrives	  også	  som	  målopfyldelseskriterier,	  som	  skal	  ligge	  implicit	  i	  selve	  

læringsmålene.	  ”Målbeskrivelsens	  værdi	  afhænger	  af,	  om	  den	  angiver	  ganske	  

konkret,	  hvad	  eleven	  gør	  eller	  præstere,	  når	  han	  viser,	  at	  han	  opfylder	  
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målkravet”(Mager,	  1962;39).	  Da	  man	  ikke	  kan	  vide	  om	  eleverne	  har	  tilegnet	  sig	  

den	  ønskede	  viden,	  må	  man	  altså	  forholde	  sig	  til	  deres	  adfærd	  ”i	  betydningen	  af	  

ydre,	  iagttagelig	  handling”(Ibid.).	  Dette	  kan	  både	  være	  en	  verbal	  eller	  non	  verbal	  

adfærd,	  	  men	  uanset	  hvilken	  metode	  man	  vælger	  at	  bruge	  kan	  læreren	  kun	  få	  en	  

indsigt	  i	  elevens	  læring	  ved	  at	  kigge	  på	  adfærden(Ibid.)	  

Da	  udgangspunktet	  for	  udførelse	  af	  undervisningen	  er	  udformningen	  af	  

læringsmålene,	  er	  det	  derfor	  en	  vigtig	  forudsætning	  for	  læreren	  at	  han/hun	  er	  i	  

stand	  til	  netop	  dette.	  	  

Didaktikken	  har	  en	  hierarkisk	  opdeling	  af	  mål,	  der	  bunder	  i	  læringstaksonomier,	  

såsom	  Blooms	  taksonomi2.	  Målene	  for	  de	  lavere	  taksonomiske	  niveauer	  vil	  være	  

lettere	  at	  beskrive	  med	  adfærdstermer	  som	  ’at	  redegøre	  for’,	  hvorimod	  mål	  for	  

de	  højere	  niveauer,	  mere	  komplekse	  eller	  kognitive	  mål,	  som	  ’kritisk	  

tænkning’(eller	  ’kreativt	  skabelse’)	  kan	  være	  sværere	  at	  beskrive	  med	  

adfærdstermer(Möller,	  1973;48;	  Keiding,	  2013;390).	  	  

Det	  er	  derfor	  en	  vigtig	  lærerkompetence	  at	  kunne	  reflektere	  kritisk	  over	  hvilke	  

mål,	  der	  kan	  beskrives	  som	  adfærd,	  og	  hvilke	  der	  ikke	  kan.	  Dermed	  skal	  det	  

overvejes	  hvordan	  mål,	  som	  ikke	  kan	  beskrives	  med	  adfærdstermer	  kan	  

beskrives	  og	  samtidig	  bedømmes(Keiding,	  2013;397).	  	  

Hvis	  man	  kigger	  på	  målene	  knyttet	  til	  de	  forskellige	  niveauer,	  kan	  det	  

umiddelbart	  tænkes	  at	  de	  ikke	  hænger	  sammen,	  og	  at	  målene	  på	  de	  lavere	  

niveauer	  ikke	  kan	  afledes	  af	  niveauet	  over.	  Dette	  kaldes	  for	  

deduktionsproblemet(Keiding,	  2013;389).	  Det	  betyder	  med	  andre	  ord	  at	  	  

sammenhængen	  mellem	  det	  overordnede	  undervisningsmål/slutmål	  fra	  fx	  NFF	  

ikke	  synligt	  hænger	  sammen	  med	  de	  læringsmål,	  der	  bliver	  udformet	  for	  en	  

lektion/forløb.	  Derfor	  er	  det	  meget	  vigtig	  at	  læreren	  er	  opmærksom	  på	  hele	  

tiden	  at	  reflektere	  over	  sammenhængen	  mellem	  de	  forskellige	  niveauer,	  og	  

dermed	  også	  ændre	  læringsmål	  løbene,	  for	  at	  få	  eleverne	  så	  tæt	  på	  slutmålet	  som	  

overhovedet	  muligt(Keiding,	  2013;289).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Blooms	  Taksonomi(Bilag	  3)	  er	  opdelt	  i	  seks	  trin,	  hvor	  det	  første	  omhandler	  at	  kunne	  referere	  
eller	  gengive	  en	  fagligt	  indhold(Nielsen,	  2007:106).	  På	  et	  af	  de	  højere	  niveauer	  handler	  det	  så	  om	  
at	  kunne	  gengive	  et	  fagligt	  indhold	  med	  egne	  ord(Ibid.),	  altså	  bliver	  det	  mere	  og	  mere	  komplekse	  
mål	  jo	  højere	  niveau.	  Det	  skal	  yderligere	  forstås	  som	  progressions	  tankegang,	  det	  vil	  sige	  at	  man	  
ikke	  kan	  springe	  nogle	  niveauer	  over.	  	  
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En	  afsluttende	  pointe	  er,	  at	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  ikke	  giver	  

anvisninger	  til	  hvordan	  man	  skal	  opnå	  målene,	  altså	  ingen	  handlings	  eller	  

indholds	  retningslinjer.	  Dette	  gør	  også	  op	  med	  kritikken	  af	  denne	  

undervisningsform	  som	  værende	  lærercentreret,	  da	  den	  lige	  så	  godt	  kan	  ligge	  op	  

til	  en	  elevcentreret	  undervisningsform(Keiding,	  2013;396).	  Det	  skal	  dog	  siges	  at	  

”didaktiske	  beslutninger,	  som	  ikke	  vedrører	  målbeskrivelser,	  må	  inspirationen	  og	  

refleksionsgrundlaget	  findes	  uden	  for	  den	  læringsmålstyrede	  didaktik”(Keiding,	  

2013;397).	  	  

Den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  	  

Som	  nævnt	  i	  indledningen	  har	  den	  nye	  skolereform	  2014,	  medført	  en	  ’ny’	  

didaktik;	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning.	  Denne	  pendant	  til	  den	  

læringsmålorienterede	  didaktik,	  indeholder	  således	  mange	  af	  de	  grundlæggende	  

tanker	  og	  idéer	  fra	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik,	  men	  har	  med	  en	  anden	  

didaktisk	  model	  som	  udgangspunkt,	  relationsmodellen,	  mange	  tilføjelser	  og	  

ændringer,	  der	  vil	  blive	  belyst	  i	  følgende	  afsnit.	  	  

Hvad	  siger	  undervisningsministeriet(UVM)?	  

Det	  er	  besluttet	  i	  flere	  af	  landets	  kommuner,	  herunder	  København,	  at	  

implementere	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning.	  I	  forbindelse	  med	  det,	  har	  

undervisningsministeriet	  udarbejdet	  en	  vejledning	  kaldet	  ”Læringsmålstyret	  

undervisning	  i	  folkeskolen”(undervisningsministeriet,	  2014).	  

Denne	  vejledning	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  didaktisk	  model	  kaldet	  

’relationsmodellen’,	  der	  indeholder	  fire	  dimensioner(læringsmål,	  

undervisningsaktiviteter,	  tegn	  på	  læring	  &	  evaluering),	  der	  alle	  står	  i	  relation	  

med	  hinanden.	  	  

	  

”Klare	  læringsmål	  –	  og	  læringsmål	  der	  er	  tydelige	  for	  eleverne	  –	  giver	  både	  læreren	  

og	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  prioritere	  og	  fokusere	  på	  det	  vigtigste	  og	  at	  skabe	  

fælles	  engagement	  om	  at	  nå	  målene”(Undervisningsministeriet,	  2014;4)	  

	  

Således	  indledes	  vejledningen,	  som	  fokuserer	  på	  eleverne	  sammenhængen	  

mellem	  må	  og	  læringsudbytte,	  didaktikkens	  nøglepunkt.	  At	  læreren	  også	  for	  
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skærpet	  sit	  blik	  på	  undervisningen	  er	  en	  tilføjelse,	  der	  bidrager	  til	  at	  tydeligøre	  

vigtigheden	  af	  samarbejdet	  mellem	  lærer	  og	  elev.	  	  

I	  vejledningen	  ligges	  der	  meget	  vægt	  på	  at	  læringsmålene	  skal	  være	  synlige	  for	  

eleverne	  og	  at	  det	  skal	  være	  ”tydeligt	  for	  eleverne,	  hvad	  de	  skal	  kunne	  vise,	  de	  

kan	  undervejs	  i	  forløbet,	  og	  når	  forløbet	  er	  afsluttet,	  hvis	  målene	  skal	  være	  nået.	  

”Dermed	  kan	  eleverne	  deltage	  i	  vurderingen	  af,	  om	  målene	  er	  

nået”(Undervisningsministeriet,	  2014;4).	  	  

	  

Der	  er	  som	  nævnt	  tidligere	  en	  ekstra	  dimension	  i	  den	  didaktiske	  model	  for	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning(Bilag	  1),	  nemlig	  ’tegn	  på	  læring’.	  Derudover	  er	  

der	  ikke,	  som	  i	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik	  en	  angivelse	  af	  læringstrin	  

eleven	  skal	  igennem(Bilag	  1).	  Dette	  kan	  give	  indtryk	  af	  en	  ikke	  nær	  så	  

taksonomisk	  målopdeling,	  som	  der	  ses	  i	  læringsmålorienterede	  didaktik.	  

Ydermere	  er	  der	  i	  modellen	  for	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik	  indsat	  pile,	  

der	  viser	  i	  hvilken	  retning	  planlægning	  skal	  foregå.	  Den	  starter	  med	  planlægning	  

(skal),	  derefter	  arbejder	  eleven	  sig	  igennem	  læringstrinene,	  ved	  

undervisningsaktiviteterne,	  fra	  elevens	  ’er’(hvad	  elevener	  kan	  på	  nuværende	  

tidspunkt)	  mod	  ’skal’(hvad	  eleven	  skal	  kunne	  efter	  forløbet).	  Derefter	  skal	  

elevens	  evalueres	  for	  at	  finde	  frem	  til	  det	  nye	  ’er’,	  og	  derved	  kan	  nye	  mål	  

opsættes.	  	  

I	  relationsmodellen	  er	  tanken	  at	  alle	  kategorierne	  har	  indflydelse	  på	  hinanden,	  

og	  hvis	  der	  er	  noget	  der	  ændrer	  sig	  i	  den	  ene	  kategori	  vil	  det	  påvirke	  de	  andre.	  

Derfor	  skal	  ”lærerens	  overvejelser	  om	  relationen	  mellem	  de	  fire	  dimensioner	  

finde(r)	  sted	  i	  både	  undervisningens	  planlægnings-‐,	  gennemførelses-‐	  og	  

evalueringsfase”(Undervisningsministeriet,	  2014;9).	  Altså	  er	  der	  et	  stort	  fokus	  på	  

den	  formative	  evaluering	  i	  relationsmodellen,	  og	  om	  hvorvidt	  eleven	  er	  ved	  at	  

arbejde	  sig	  hen	  imod	  målet,	  hvor	  der	  i	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik	  er	  et	  

større	  fokus	  på	  den	  summative	  evaluering	  ift.	  det	  opsatte	  mål,	  ’nåede	  vi	  målet?’	  

Det	  vægtes	  yderlige	  at	  samarbejdet	  mellem	  lærer	  og	  elev,	  i	  udformningen	  af	  

læringsmål	  er	  af	  afgørende	  betydning	  for	  elevens	  læring,	  da	  ”Gennem	  opdeling	  og	  

omformning	  af	  læringsmål	  sammen	  med	  eleverne	  skaber	  læreren	  mulighed	  for	  

progression	  i	  elevernes	  læring,	  idet	  læreren	  kan	  anvise,	  hvad	  der	  skal	  læres	  

undervejs	  i	  forløbet	  for	  at	  nå	  de	  endelige	  
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læringsmål”(undervisningsministeriet,2014;10-‐11).	  Heri	  ligger	  

undervisningsdifferentieringen	  også,	  i	  og	  med	  at	  målene	  bliver	  sat	  ift.	  og	  i	  

samarbejde	  med	  den	  enkelt	  elev.	  Differentieringen	  ses	  ikke	  som	  en	  metode	  der	  

skal	  implementeres	  i	  undervisningsaktiviteterne	  men	  som	  grundlæggende	  i	  den	  

læringsmålstyrede	  didaktik.	  	  

	  

At	  læreren	  udformer	  målene	  i	  samarbejde	  med	  eleverne,	  fordrer	  at	  målene	  

derved	  bliver	  lagt	  i	  den	  enkeltes	  elevs	  ’zone’	  for	  at	  de	  kan	  udvikle	  sig	  bedst	  

muligt.	  Denne	  udlægning	  er	  hentet	  fra	  Vygotsky’s	  begreb,	  zonen	  for	  nærmeste	  

udvikling(ZNU)(Imsen,	  2011;225).	  ZNU	  beskriver	  således	  hvad	  eleven	  kan	  opnå	  

ved	  den	  rette	  støtte,	  og	  dermed	  udvide	  sin	  aktuelle	  zone.	  At	  der	  er	  en	  person	  der	  

kan	  vise	  eller	  forklare	  eleven	  hvordan	  det	  skal	  gøre	  i	  ZNU,	  er	  af	  stor	  betydning	  

for	  denne	  teori,	  og	  bliver	  beskrevet	  som	  at	  læringen	  medieres	  (Imsen,2011;224).	  	  

	  

Der	  er	  også	  et	  punkt	  i	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  der	  hedder	  at	  

undervisningsmålene	  skal	  nedbrydes	  og	  operationaliseres.	  Denne	  proces	  handler	  

om	  at	  læringsmålene	  skal	  tydeliggøres,	  så	  de	  kan	  fremlægges	  	  for	  eleverne	  og	  

tilpasses	  til	  enhver	  aktivitet	  og	  elev,	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  eleverne	  holder	  fokus	  på	  

det	  næste	  skridt	  på	  vejen	  mod	  de	  underlæggende	  Kompetencemål	  jf.	  Den	  

læringsmålorienterede	  didaktik(Undervisningsministeriet,	  2014;10).	  	  

	  

Om	  dimensionen	  undervisningens	  aktiviteter	  er	  det,	  det	  vigtigste	  at	  de	  er	  midler	  

rettet	  mod	  at	  fremme	  det/de	  valgte	  læringsmål,	  og	  at	  de	  skal	  tage	  udgangspunkt	  

i	  sidste	  forløbs	  evaluering(Undervisningsministeriet,	  2014;8).	  	  	  

	  

Den	  ekstra	  dimension	  

Dimensionen	  ’Tegn	  på	  læring’	  er	  en	  kategori	  der	  hænger	  tæt	  sammen	  med	  

læringsmålene	  for	  undervisningsforløbet.	  Her	  skal	  læreren	  gøre	  sig	  tydelige	  

overvejelser	  om	  hvordan	  den	  intenderede	  læring	  ser	  ud.	  ”Tegn	  på	  læring	  er	  det,	  

som	  læreren	  og	  eleven	  vil	  kunne	  iagttage,	  at	  eleven	  kan”	  

(Undervisningsministeriet,	  2014;13).	  Ydermere	  er	  det	  lærerens	  ”specificering	  af,	  

hvordan	  elevernes	  læringsudbytte	  kan	  iagttages,	  (der)	  er	  forudsætningen	  for	  en	  
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valid	  vurdering	  af	  elevernes	  læringsudbytte”(Undervisningsministeriet,2014;20).	  

Dette	  bliver	  uddybet	  med	  3	  former	  for	  tegn,	  som	  kan	  give	  læreren	  indsigt	  i	  

elevernes	  læring:	  	  

	  

1. Tegn	  der	  kan	  vises	  i	  dialog	  og	  samtale,	  hvor	  læreren	  kan	  lytte	  sig	  til,	  hvor	  

eleverne	  befinder	  sig	  i	  deres	  læring.	  	  

2. Tegn	  der	  kan	  vises	  i	  udførte	  færdigheder,	  hvor	  læreren	  gennem	  direkte	  

observation	  kan	  iagttage	  de	  færdigheder,	  eleverne	  kan	  demonstrere	  i	  

praksis.	  	  

3. Tegn	  i	  form	  af	  produkter	  eleverne	  kan	  skabe,	  hvor	  læreren	  kan	  analysere	  

produkterne	  som	  tegn	  på,	  hvad	  eleverne	  har	  lært.	  	  

(Undervisningsministeriet,	  2014;20)	  

	  

Dette	  er	  en	  uddybelse	  af	  den	  læringsmålstyrede	  didaktiks	  

målopfyldelseskriterier,	  der	  ikke	  har	  lige	  så	  konkrete	  anvisninger	  til	  hvordan	  og	  

hvornår	  læreren	  skal	  overveje	  tegn	  på	  læring.	  	  I	  den	  læringsmålorienterede	  

didaktik,	  skal	  disse	  målkriterier	  være	  synlige	  for	  eleverne	  igennem	  

læringsmålene	  og	  være	  adfærdsbeskrivende.	  I	  relationsmodellen	  er	  det	  en	  

dimension	  for	  sig	  som	  yderligere	  skal	  præcisere	  den	  intenderede	  læring	  for	  

eleverne(Undervisningsministeriet,	  2014;13).	  	  

	  

Den	  sidste	  dimension	  ’Evaluering’	  beskriver,	  hvordan	  læreren	  konstant	  skal	  

evaluere	  sine	  elever	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i,	  hvor	  de	  er	  ift.	  

læringsmålene(Undervisningsministeriet,2014;14).	  	  Formativ	  og	  summativ	  

evaluering	  beskrives	  henholdsvis	  som	  noget	  der	  gøres	  løbende	  for	  at	  justere	  og	  

prioritere	  forløbet,	  og	  som	  en	  afsluttende	  evaluering	  af	  det	  endelige	  

læringsudbytte,	  som	  også	  danner	  udgangspunkt	  for	  det	  næste	  læringsforløb,	  og	  

derved	  bliver	  brugt	  formativt(Ibid.)	  	  

Evalueringen	  skal	  også	  foretages	  ift.	  undervisningsaktiviteterne	  ift.	  ”(…)hvordan	  

de	  støtter	  alle	  elevers	  mulighed	  for	  at	  nå	  læringsmålene”(Ibid.).	  Det	  er	  endnu	  en	  

tilføjelse	  til	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik,	  da	  evalueringen	  der	  kun	  ses	  ift.	  

elevernes	  udbytte.	  Altså	  er	  relationsmodellens	  evaluering	  rettet	  mod	  lærerens	  

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Freja	  Weisberg	  Jakobsen	  	   Professionsbachelorprojekt	  	   D.	  18.01.2016	  
30121127	   Metropol	  –Institut	  for	  skole	  og	  læring	  

Læringsmålstyret	  undervisning	  og	  det	  kreativt	  skabende	  i	  musikundervisningen	  
	  

20	  

udformning	  af	  læringsmål,	  indhold	  og	  aktiviteter/metode,	  hvilket	  giver	  mulighed	  

for	  selvrefleksion	  og	  dermed	  praksisudvikling.	  	  

	  

Der	  er	  altså	  en	  tydelig	  parallel	  mellem	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik	  og	  

undervisningsministeriets	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  dog	  med	  nogle	  

pædagogiske	  og	  psykologiske	  tilføjelser,	  der	  er	  med	  til	  at	  pejle	  undervisningen	  i	  

en	  elevcentreret	  retning,	  med	  fokus	  på	  elevernes	  konstante	  udvikling	  og	  dermed	  

potentiale	  for	  at	  opnå	  den	  optimale	  læring.	  	  

METODE	  	  

I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  begrunde	  mine	  valg	  af	  metoder,	  ift.	  afsøgningen	  af	  min	  

problemstilling.	  Jeg	  vil	  undervejs	  redegøre	  for	  evt.	  fejlkilder,	  samt	  overvejelserne	  

bag	  mine	  valg.	  	  

	  

Valg	  af	  teori	  	  

For	  at	  kunne	  besvare	  min	  problemstillig	  og	  dermed	  åbne	  for	  hvilke	  forståelse	  af	  

det	  ’kreativt	  skabende’	  der	  er	  i	  folkeskolen,	  har	  jeg	  valg	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  	  

i	  Lene	  Tanggaard	  og	  Frede	  V.	  Nielsens	  definitioner,	  	  da	  jeg	  synes	  de	  tilsammen	  

skildrer	  begrebet	  på	  en	  fyldestgørende	  måde,	  hvor	  Tanggaard	  definerer	  

begrebet	  som	  et	  fænomen,	  der	  optræder	  i	  sociale	  sammenhænge	  og	  

praksisfælleskaber.	  Frede	  V.	  Nielsen	  beskæftiger	  sig	  med	  hvor	  og	  hvordan	  det	  

opstår	  i	  musikundervisningen	  i	  form	  af	  fem	  aktivitetsformer(Nielsen,	  1998;292).	  	  

Da	  Lene	  Tanggaard	  med	  ordet	  ’praksisfællesskaber’	  skriver	  sig	  ind	  i	  den	  

situerede	  læringsforståelse	  har	  jeg	  fundet	  det	  relevant	  at	  kigge	  på,	  hvordan	  

denne	  forståelse	  af	  læring	  kan	  belyse	  de	  forståelser	  af	  kreativitet,	  der	  

fremkommer	  i	  min	  empiri.	  Den	  situerede	  læring	  arbejder	  med	  begrebet	  ’legitim	  

perifer	  deltagelse’,	  som	  beskriver	  en	  proces	  hvori	  en	  elev	  arbejder	  sig	  imod	  fuld	  

deltagelse	  i	  et	  praksisfællesskab	  og	  kan	  beskrive	  de	  relationer	  der	  er	  imellem	  

den	  nyankomne	  og	  veteranerne(Lave,	  Wenger,	  1991;31).	  

For	  at	  beskrive	  hvordan	  læreren	  er	  med	  til	  at	  kategorisere	  eleverne	  i	  folkeskolen	  

som	  henholdsvis	  normale	  eller	  afvigere	  benytter	  jeg	  mig	  af	  Jesper	  Holst	  Teori	  om	  

det	  ’normale	  og	  det	  afvigende’,	  der	  beskriver	  skolens	  samvær	  som	  
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normdannende(Holst,2007;301).	  Holst	  beskriver	  yderligere	  hvordan	  lærerens	  

personlige	  normer,	  værdier	  og	  forståelser	  har	  indflydelse	  på	  denne	  vurdering	  og	  

kategorisering	  af	  elever(Holst,	  2009;77).	  	  

Ved	  at	  benytte	  	  mig	  af	  ’de	  to	  former	  for	  viden’	  praksisviden	  og	  teorividen,	  der	  

beskriver	  den	  viden	  der	  har	  indflydelse	  på	  læreres	  undervisning”(Nielsen,	  

2007;127	  ),	  giver	  det	  en	  forståelse	  af	  at	  den	  praksisviden	  lærerene	  har	  opbygget	  

igennem	  deres	  arbejde	  i	  folkeskolen	  har	  stor	  indflydelse	  på	  de	  valg	  de	  tager.	  	  

	  

Der	  vil	  blive	  redegjort	  for	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik	  i	  sin	  grundform,	  

da	  jeg	  finder	  det	  interessant	  at	  sammenligne	  denne	  med	  

undervisningsministeriets	  ’Vejledning	  til	  brugen	  af	  den	  læringsmålstyrede	  

undervisning	  i	  folkeskolen’,	  	  da	  denne	  indeholder	  nogle	  dimension,	  der	  ikke	  er	  at	  	  

finde	  i	  den	  oprindelige	  form,	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik.	  	  

Semistruktureret	  interview	  	  

Det	  semistrukturerede	  interview	  er	  en	  humanistisk,	  kvalitativ	  

undersøgelsesmetode,	  hvor	  intervieweren	  på	  forhånd	  opstiller	  en	  

interviewguide,	  der	  kan	  være	  mere	  eller	  mindre	  styrende	  for	  selve	  

interviewet(Tanggaard,	  Brinkman,	  2015;38).	  

Ved	  at	  benytte	  mig	  af	  det	  semistrukturerede	  interview,	  gav	  det	  mig	  muligheden	  

for	  at	  dykke	  ind	  i	  den	  interviewedes	  oplevelser,	  holdninger	  og	  livshistorier	  

(Tanggaard,	  Brinkmann,	  2015;29).	  	  

Da	  jeg	  med	  mine	  interviews	  søgte	  at	  skabe	  et	  billede	  af	  den	  virkelighed	  og	  de	  

forståelser,	  der	  gjorde	  sig	  gældende	  hos	  mine	  interviewpersoner,	  virkede	  denne	  

metode	  passende.	  Desuden	  valgte	  jeg	  at	  mødes	  med	  mine	  interviewpersoner	  på	  

deres	  arbejdsplads	  og	  optage	  vores	  samtale	  på	  en	  lydfil,	  for	  at	  kunne	  gøre	  

interviewet	  så	  tæt	  på	  en	  samtale	  som	  muligt,	  og	  samtidig	  gøre	  det	  i	  trygge	  

rammer	  for	  den	  interviewede.	  

Min	  interviewguide(Bilag	  2)	  tog	  udgangspunkt	  i	  fire	  forskningsspørgsmål	  

vedrørende	  min	  problemstilling,	  som	  dernæst	  var	  omskrevet	  til	  spørgsmål	  jeg	  

kunne	  stille	  de	  interviewede,	  da	  det	  er	  vigtigt	  at	  man	  gør	  sig	  klart	  ”..	  hvad	  man	  

ønsker	  at	  vide	  noget	  om,	  før	  man	  overvejer,	  hvordan	  man	  bedst	  muligt	  opnår	  den	  

ønskede	  viden”	  (Tanggaard,	  Brinkman,	  2015;	  37).	  	  
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Valg	  af	  interviewpersoner	  	  

Mine	  interviewpersoner	  er	  fra	  tre	  forskellige	  skoler:	  Amager	  Fælled	  Skole	  på	  

Amager,	  Frederik	  Barfod	  Skole	  på	  Frederiksberg	  samt	  Skovboskolen	  i	  

Bjæverskov.	  	  

Amager	  fælled	  Skole	  er,	  som	  alle	  andre	  kommunale	  skoler	  i	  Københavns	  

kommune	  underlagt	  at	  skulle	  arbejde	  med	  læringsmålsstyret	  undervisning.	  	  

Frederik	  Barfods	  skole	  er	  en	  Privatskole,	  der	  derfor	  ikke	  er	  underlagt	  de	  samme	  

krav	  som	  de	  kommunale	  skoler	  ift.	  læringsmålstyret	  undervisning,	  men	  som	  har	  

valgt	  at	  give	  alle	  lærerne	  på	  skolen	  et	  kompetenceløft	  i	  form	  af	  kurser	  

omhandlende	  læringsmålstyret	  undervisning.	  	  

Skovboskolen	  er	  også	  underlagt,	  af	  Køge	  kommune,	  at	  implementere	  ”	  

Målstyret	  undervisning	  og	  klasseledelse”	  som	  det	  er	  utrykt	  i	  et	  

implementeringstema	  fra	  Køge	  kommune(Køge	  kommune,	  2015).	  

	  

Alle	  tre	  skoler	  har	  altså	  forskellige	  krav	  fra	  kommunen	  og	  ledelsen	  ift.	  

implementeringen	  af	  læringsmålstyret	  undervisning	  og	  kan	  derfor	  give	  et	  lille	  

udsnit	  at	  de	  forskellige	  virkeligheder	  der	  er	  derude.	  Da	  ledelsens	  intentioner	  og	  

krav	  	  har	  stor	  indflydelse	  på	  den	  enkelte	  lærers	  undervisning	  har	  jeg	  fundet	  det	  

relevant	  at	  kigge	  nærmere	  på	  disse	  krav	  og	  på	  hvordan	  de	  enkelte	  skoler	  

imødekommer	  netop	  dette.	  	  

	  

Vigtige	  Fejlkilder	  ved	  interviewformen	  

Da	  interviewet	  foregår	  gennem	  menneskelige	  relationer,	  og	  udbyttet	  er	  meget	  

afhængigt	  af	  interaktionen	  mellem	  aktørene(Tanggaard,	  Brinkmann,	  2015;33),	  

er	  det	  vigtigt	  at	  overveje	  de	  evt.	  fejlkilder,	  der	  kan	  opstå.	  Folk	  er	  forskellige,	  og	  

reagerer	  derfor	  også	  forskelligt	  i	  sådanne	  situationer.	  Jeg	  havde	  forskellige	  

relationer	  til	  alle	  de	  interviewede,	  hvilket	  nok	  kan	  ses	  i	  de	  forskellige	  interviews,	  

hvilket	  	  jeg	  dog	  ikke	  vil	  komme	  næremere	  ind	  på	  her,	  da	  jeg	  ikke	  mener	  det	  har	  

en	  særligt	  betydning	  for	  indholdet.	  	  	  

	  Det	  viser	  sig	  desuden	  at	  de	  bedste	  interviews	  udføres	  af	  interviewere,	  der	  

har	  en	  stor	  viden	  om	  netop	  det	  emne	  de	  interviewer	  om,	  da	  de	  derfor	  kan	  stille	  

de	  bedste	  spørgsmål	  (Tanggaard,	  Brinkman,	  2015;38).	  Dette	  kan	  modsat	  betyde,	  
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at	  hvis	  der	  er	  noget	  relevant	  viden	  intervieweren	  ikke	  har	  med,	  kan	  det	  gøre	  at	  

interviewet	  	  mangler	  nogle	  afgørende	  pointer	  eller	  opklarende	  spørgsmål.	  Det	  

skal	  derfor	  overvejes	  løbende,	  om	  jeg	  kunne	  have	  fået	  nogle	  andre	  svar,	  hvis	  jeg	  

havde	  spurgt	  på	  en	  anden	  måde	  eller	  om	  andre	  ting.	  	  

ANALYSE	  af	  3	  Interviews	  	  

Min	  analyse	  er	  delt	  op	  i	  2	  dele,	  der	  hver	  tager	  især	  afsæt	  i	  et	  af	  mine	  to	  

underspørgsmål	  fra	  problemformulering.	  De	  vil	  i	  diskussionen	  blive	  

sammenholdt,	  for	  at	  forsøge	  at	  få	  en	  samlet	  forståelse	  ift.	  til	  min	  overordnede	  

problemformulering.	  	  

De	  tre	  interviewede	  kaldes	  henholdsvis	  K,	  J	  &	  H.	  	  

Del	  1.	  Hvordan	  defineres	  det	  	  ’kreativt	  skabende’	  i	  den	  Danske	  

folkeskole?	  

At	  producere	  et	  produkt	  	  

Da	  interviewperson	  K	  skal	  beskrive	  kreativitet,	  er	  hans	  første	  udtalelse	  at	  

eleverne	  skal	  lave	  et	  konkret	  produkt,	  nemlig	  køller	  til	  at	  slå	  på	  spande,	  i	  et	  

forløb	  om	  stomp(Bilag	  4,	  interview	  2;00:02:20).	  	  

	  	  

”	  Og	  der	  kunne	  man	  sagtens	  starte	  med	  at	  jeg	  giver	  dem	  nogle	  eksempler	  på	  en	  

spand,	  en	  murerspand,	  hvor	  de	  selv	  har	  lavet	  køller,	  det	  er	  kreativitet.	  De	  får	  et	  

stykke	  træ,	  saver	  selv	  træet.	  	  Der	  er	  en	  del	  bevægelse.	  	  Så	  tager	  de	  to	  stykker	  af	  de	  

der	  små	  grydesvampe	  og	  sætter	  på,	  og	  gaffa	  rundt	  om,	  så	  har	  de	  deres	  egen	  kølle.”	  

(Bilag	  4,	  interview	  2;00:02:20)	  

	  

Her	  ses	  ordet	  kreativitet	  	  altså	  forbundet	  med	  det	  at	  lave	  et	  fysisk	  produkt,	  efter	  

en	  skabelon.	  Senere	  i	  interviewet	  bliver	  det	  at	  lave	  en	  Kazoo	  til	  en	  saxofon,	  i	  

sløjd,	  også	  beskrevet	  som	  værende	  ”Super	  kreativt”(Bilag	  4,	  interview	  

1;00:03:53).I	  forhold	  til	  Lene	  Tanggaards	  definition	  af	  kreativitet	  er	  hele	  idéen	  at	  

eleverne	  skal	  på	  banen	  med	  en	  nyhed,	  som	  så	  skal	  anerkendes	  efterfølgende.	  I	  

dette	  tilfælde	  skal	  eleverne	  efterligne	  et	  produkt	  som	  læreren	  har	  skabt.	  Denne	  

aktivitet	  kan	  bedre	  beskrives	  med	  den	  reproducerende	  aktivitets	  forståelse.	  Det	  
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kan	  også	  indeholde	  kreative	  aspekter,	  da	  der	  er	  mulighed	  for	  selv	  at	  lave	  små	  

ændringer	  osv.,	  men	  selve	  aktiviteten	  vil	  med	  denne	  forståelse	  ikke	  have	  det	  

kreative	  skabende	  i	  fokus.	  K	  forbinder	  her	  det	  at	  være	  kreativ	  med	  at	  producere	  

et	  eller	  andet	  fysisk,	  og	  dermed	  en	  smule	  ’anderledes’	  end	  en	  undervisning	  i	  fx	  

musikteori,	  eller	  bare	  at	  spille	  på	  et	  instrument.	  Altså	  kreativitet	  som	  det	  at	  være	  

fysisk	  aktiv	  i	  arbejdet	  med	  at	  skabe	  et	  produkt.	  At	  K	  har	  bestemt	  at	  lade	  eleverne	  

lave	  køllerne	  selv	  ,	  og	  har	  fundet	  på	  en	  ny	  måde	  at	  lave	  en	  kølle	  på,	  er	  i	  ift.	  

Tanggaards	  definition	  det	  der	  er	  det	  kreative	  i	  denne	  aktivitet.	  	  

	  

Det	  overraskende	  	  

K	  kommer	  også	  ind	  på	  kreativitet	  i	  en	  anden	  forstand	  da	  han	  fortæller	  om	  en	  

anden	  aktivitet	  i	  stomp-‐forløbet.	  Her	  bliver	  eleverne	  delt	  op	  i	  nogle	  små	  grupper	  

”Og	  laver	  noget	  kreativt	  ”(Bilag	  4,	  interview	  1;00:02:45),	  efter	  de	  har	  imiteret	  

nogle	  rytmer	  fra	  læreren	  på	  stomp-‐spandene.	  	  

’Kreativitet’	  bliver	  efterfølge	  beskrevet	  som	  ”(…)	  det	  er	  nogle	  fede	  ting,	  der	  opstår	  

ved	  at	  de	  selv	  laver	  en	  ny	  puls,	  som	  jeg	  ikke	  lige	  havde	  spekuleret	  på”(Bilag	  1;1)	  	  

samt	  ”Det	  er	  meget	  oplagt	  at	  køre	  lige	  på	  4	  og	  4/4,	  1/8	  og	  1/16,	  	  men	  lige	  pludselig	  

så	  kommer	  de	  ind	  på	  nogle	  ”og’er,”	  som	  jeg	  ikke	  lige	  havde	  forestillet	  mig	  de	  

overhovedet	  kunne.	  Nogle	  ’lift’	  og	  sådan	  noget,	  noget	  vildt	  sejt!	  Og	  de	  bruger	  

tingene	  på	  en	  anden	  måde,	  nogle	  slår	  lidt	  på	  siden,	  nogle	  slår	  lidt	  på	  

kanten(…)”(Bilag	  4,	  interview	  1;00:02:45)	  

	  

Denne	  beskrivelse	  af	  kreativiteten	  fokuserer	  på	  ”nyheds	  aspektet”	  i	  den	  kreative	  

skabelse	  som	  det	  ses	  ved	  ordbruget	  ”opstår,	  laver,	  kommer	  ind	  på,	  bruger	  

tingene	  på	  en	  anden	  måde”.	  Også	  formuleringen	  ”(…)	  som	  jeg	  ikke	  	  lige	  havde	  

forestillet	  mig	  de	  overhovedet	  kunne”	  beskriver	  det	  som	  noget	  nyt,	  i	  hvert	  fald	  i	  

lærerens	  livsverden,	  noget	  der	  overrasker,	  også	  i	  forhold	  til	  lærerens	  idé	  om	  

elevernes	  faglige	  niveau.	  Denne	  gruppeaktivitet	  ligger	  op	  til	  at	  eleverne	  skal	  

være	  kreative,	  i	  den	  forstand	  at	  de	  selv	  skal	  finde	  på	  nogle	  rytmer	  på	  deres	  

stomp-‐spande,	  efter	  at	  have	  modtaget	  noget	  inspiration	  fra	  læreren.	  Her	  er	  de	  

små	  grupper	  for	  en	  stund	  de	  ’praksisfællesskaber’	  eleverne	  indgår	  i.	  De	  har	  altså	  

en	  fælles	  opgave	  om	  at	  skulle	  finde	  på	  en	  rytme,	  som	  skal	  vises	  til	  resten	  af	  
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klassen,	  og	  kun	  hvis	  eleverne	  er	  perifere	  legitime	  deltagere	  har	  de	  mulighed	  for	  

at	  lære	  noget.	  K	  uddyber	  om	  aktiviteten	  :”Jeg	  har	  lige	  pludselig	  set	  to	  drenge,	  jeg	  

tror	  endda	  jeg	  har	  et	  billede	  ude	  i	  min	  telefon,	  hvor	  de	  bare	  begynder	  at	  sidde	  og	  

dele	  hinandens	  trommer	  og	  altså,	  det	  havde	  jeg	  ikke	  set	  komme,	  vel?”(Bilag	  4,	  

interview	  1;00:05:49)	  

Her	  lægges	  der	  yderligere	  vægt	  på	  nyheden	  og	  overraskelsen,	  som	  værende	  det	  

bærende	  element	  i	  det	  	  kreative.	  At	  læreren	  tager	  et	  billede	  af	  eleverne,	  er	  med	  til	  

at	  vise	  at	  dette	  er	  den	  ”gode”	  kreativitet.	  Jf.	  Tanggaards	  forståelse	  er	  det	  altså	  en	  

anerkendelse,	  og	  bliver	  tillagt	  værdi,	  som	  derfor	  gør	  handlingen	  kreativ.	  	  For	  

resten	  af	  klassen	  bliver	  dette	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  læreren	  gerne	  vil	  have	  at	  

kreativitet	  skal	  se	  ud.	  Det	  er	  altså	  med	  til	  at	  forme	  kreativitetbegrebets	  uformelle	  

normer	  i	  denne	  klasse.	  For	  at	  være	  en	  legitim	  perifer	  deltager	  i	  dette	  

praksisfælleskab	  skal	  eleverne	  altså	  have	  dels	  en	  faglig	  kunnen	  ift.	  rytme	  og	  det	  

at	  slå	  på	  en	  tromme/spand,	  men	  også	  være	  socialt	  godt	  stillet	  ift.	  at	  kunne	  stå	  

frem	  om	  spille	  den	  idé	  de	  har.	  De	  to	  drenge	  der	  spiller	  på	  hinandens	  trommer	  

kan	  altså	  tænkes	  begge	  at	  have	  en	  forforståelse	  for	  det	  at	  spille	  på	  trommer,	  og	  

samtidig	  have	  en	  tæt	  relation	  til	  hinanden,	  og	  derfor	  haft	  muligheden	  for	  at	  opnå	  

den	  optimale	  læring.	  Der	  har	  angiveligt	  været	  flere	  elever	  i	  deres	  gruppe,	  som	  

ikke	  nævnes,	  men	  det	  kan	  overvejes	  om	  de	  pga.	  deres	  manglende	  sociale	  relation	  

eller	  faglighed	  ikke	  har	  haft	  de	  samme	  muligheder	  for	  at	  opnå	  den	  optimale	  

læring.	  Det	  kan	  i	  hvert	  fald	  ses	  at	  deres	  forsøg	  ikke	  blev	  anerkendt	  på	  samme	  

måde,	  og	  derved	  har	  det	  ikke	  haft	  nogen	  indflydelse	  på	  den	  uformelle	  norm	  til	  

det	  kreative	  skabene	  element.	  	  

	  

	  

Interviewperson	  H	  ligger	  også	  vægt	  på	  nyheds	  og	  overraskelses	  momentet	  ,	  idet	  

hun	  udtaler	  ”det	  allerbedste	  for	  mig,	  det	  er	  når	  de	  laver	  noget	  som	  er	  en	  øjenåbner,	  

dels	  både	  for	  dem	  selv,	  men	  også	  nogen	  gange	  hvor	  man	  tænker	  ”hold	  da	  op	  hvor	  er	  

det	  en	  fed	  idé(…)”(Bilag	  4;interview	  2;00:06:25).	  H	  beskriver	  det	  kreative	  element	  

som	  noget	  generelt	  i	  undervisningen,	  og	  som	  skal	  indgå	  i	  alle	  timer.	  Det	  skal	  

udspringe	  fra	  rammer	  læreren	  har	  sat	  for	  eleverne(Ibid.).	  Denne	  forståelse	  ligger	  

sig	  meget	  op	  af	  Frede	  V.	  Nielsen,	  nemlig	  at	  det	  kreative	  aspekt	  kan	  indgå	  i	  alle	  
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slags	  aktiviteter,	  men	  at	  der	  kan	  være	  mere	  eller	  mindre	  fokus	  på	  lige	  præcis	  det	  

kreative	  element	  ift.	  til	  indholdet	  af	  aktiviteten.	  	  

H	  nævner	  selv	  Frede	  V.	  Nielsens	  fem	  aktivitetsformer,	  som	  nogle	  hun	  bruger	  i	  

alle	  sine	  undervisningsfag,	  og	  har	  især	  fokus	  på	  det	  kreative	  aspekt	  i	  de	  

reproducerende	  aktivitetsformer.	  Det	  ses	  bl.a.	  i	  forbindelse	  med	  et	  

undervisningsforløb	  omhandlende	  reproduktionen	  af	  et	  pop-‐nummer	  af	  Jason	  

Derulo,	  hvor	  fokus	  var	  :	  ”(…)	  prøve	  at	  fortolke,	  hvad	  handler	  nummeret	  om?	  Og	  

kan	  vi	  prøve	  inden	  under	  og	  lave	  vore	  egne	  fraseringer	  undervejs	  når	  vi	  

synger?”(Bilag	  4,	  interview	  2;00:05:41).	  	  	  

H	  beskriver	  også	  det	  kreative	  som	  det	  ’induktive’	  i	  sin	  undervisning,	  hvor	  

eleverne	  selv	  skal	  finde	  på	  en	  løsning,	  og	  ikke	  har	  fået	  inspiration	  af	  

læreren(Bilag	  4,	  interview	  2;00:07:50).	  Modsat	  det	  deduktive	  ”	  (…)	  hvor	  jeg	  

sådan	  tænker,	  lige	  nu	  er	  det	  mig	  der	  bestemmer	  hvad	  i	  skal	  lære,	  og	  nu	  vil	  jeg	  gerne	  

have	  at	  i	  sætter	  jer	  ned	  og	  lærer	  de	  her	  to	  sanger,	  og	  de	  skal	  synges	  på	  den	  og	  den	  

måde”(Bilag	  4,interview	  2;00:06:59).	  	  

	  

De	  individuelle	  forcer	  og	  talent	  

Ydermere	  beskriver	  H	  kreativiteten	  som	  værende	  meget	  forskellig	  elever	  

imellem,	  og	  noget	  der	  foregår	  på	  forskellige	  niveauer(Bilag	  4,	  interview	  2;	  

00:09:02).	  	  Det	  beskrives	  som	  at	  elever	  har	  forskellige	  forcer	  og	  derfor	  og	  derfor	  

har	  forskellige	  muligheder	  for	  at	  være	  kreative	  (Bilag	  4,	  interview	  2;00:08:50).	  

At	  kreativiteten	  og	  ’forcer’	  	  hænger	  sammen,	  kan	  være	  et	  udtryk	  	  for	  at	  man	  skal	  

have	  en	  viden	  og	  færdigheder	  indenfor	  et	  område	  for	  at	  kunne	  være	  kreativt	  

skabene.	  Denne	  forståelse	  bliver	  uddybet	  da	  H	  beskriver	  et	  undervisningsforløb,	  

hvor	  klassen	  arbejder	  sammen	  om	  at	  reproducere	  nummeret	  ”Pompei”	  og	  en	  

gruppe	  af	  drenge	  beskrives	  som	  ”En	  drengegruppe	  som	  helt	  klart	  var	  ’på’	  med,	  at	  

syntes	  det	  var	  sjovest	  med	  IT”(Bilag	  4,	  interview	  2;00:09:14	  ).	  	  Den	  omtalte	  gruppe	  

syntes	  altså	  ikke	  om	  at	  skulle	  deltage	  på	  samme	  præmisser	  som	  de	  andre	  elever,	  

og	  får	  derfor	  en	  særlig	  opgave	  af	  læren,	  der	  omhandler	  at	  lave	  et	  PowerPoint	  

show	  til	  de	  andres	  optræden.	  At	  drengene	  forlader	  klassens	  fælles	  aktiviteter	  

gør,	  at	  de	  for	  en	  stund	  også	  forlader	  de	  læringspotentialer	  der	  er	  i	  

praksisfællesskabet.	  Hvis	  fokus	  kun	  var	  på	  det	  kreativt	  skabene,	  kan	  det	  tænkes	  
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at	  være	  en	  udmærket	  måde	  at	  differentiere	  undervisningen	  på,	  da	  gruppen	  nu	  

befinder	  sig	  et	  sted,	  hvor	  de	  har	  en	  kunnen	  og	  derfor,	  ifølge	  denne	  forståelse,	  kan	  

udfolde	  sig	  kreativt.	  Ud	  fra	  en	  anden	  vinkel	  kan	  det	  også	  tænkes	  at	  gruppen	  ikke	  

har	  et	  særlig	  stort	  læringspotentiale,	  da	  de	  har	  fået	  en	  opgave,	  der	  er	  let	  for	  dem	  

at	  udføre.	  Det	  er	  på	  deres	  egne	  præmisser	  og	  inden	  for	  deres	  ’forcer’,	  hvilket	  

også	  kunne	  beskrives	  som	  deres	  ’aktuelle	  zone’.	  Det	  kan	  altså	  tænkes,	  at	  de	  gør	  

noget	  de	  allerede	  kan,	  og	  nødvendigvis	  ikke	  er	  kreativt	  skabende,	  da	  de	  ikke	  

bliver	  udfordret	  i	  deres	  ’zone	  for	  nærmeste	  udvikling’.	  En	  anden	  pointe	  er	  også	  

at	  begrebet	  kreativt	  skabende	  ift.	  	  musikundervisningen	  indeholder	  nogle	  

forskellige	  elementer,	  som	  har	  med	  musik	  at	  gøre	  jf.	  Frede	  V.	  Nielsens	  tre	  

former(Arrangement,	  komposition	  &	  Improvisation).	  At	  lave	  et	  PowerPoint	  

show	  kan	  givetvis	  indeholde	  nogle	  kreative	  aspekter,	  men	  det	  skal	  nok	  overvejes	  

om	  det	  har	  noget	  med	  musikundervisningens	  indhold	  at	  gøre?	  	  

	  

Elevernes	  mulighed	  for	  at	  være	  kreativt	  skabende	  

Med	  fokus	  på	  elevernes	  individuelle	  kreativitet	  underbygger	  H	  vigtigheden	  af	  

kreativiteten	  ved,	  at	  det	  er	  ”(…)	  fordi	  jeg	  gerne	  vil	  have	  eleverne	  med	  på	  banen,	  og	  

mange	  gange	  så	  syntes	  jeg	  at	  det	  der	  med	  at	  få	  dem	  frem	  og	  hvor	  jeg	  respekterer	  

dem	  som	  værende	  mennesker	  med	  en(…)	  idé	  med	  noget(…),	  og	  så	  skal	  det	  være	  

jeres	  idé	  der	  skal	  frem”(Bilag	  4,interview	  2:00:12:59).	  

Denne	  udtalelse	  beskriver	  kreativiteten	  som	  værende	  noget	  alle	  elever	  har	  og	  

noget,	  som	  er	  meget	  personligt	  for	  dem,	  altså	  noget	  knyttet	  til	  deres	  

personlighed.	  Med	  den	  situerede	  læringsforståelse	  for	  øje	  kan	  dette	  give	  os	  en	  

forståelse	  af	  at	  H	  er	  med	  til	  at	  gøre	  eleverne	  legitime	  deltagere	  i	  

praksisfællesskabet	  ved	  at	  anerkende	  elevernes	  forskellige	  kreative	  idéer,	  og	  

derved	  verificere	  deres	  plads	  i	  fællesskabet,	  som	  nogen	  der	  har	  noget	  at	  byde	  ind	  

med.	  	  

Hun	  uddyber	  yderligere,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  for	  nogle	  elever	  at	  komme	  på	  en	  

idé	  indenfor	  et	  specifikt	  emne,	  og	  så	  forsøges	  denne	  elev	  placeret	  i	  en	  gruppe	  

hvor	  læreren	  har	  en	  formodning	  om,	  at	  i	  hvert	  fald	  én	  elev	  kan	  komme	  på	  en	  idé	  

de	  kan	  være	  fælles	  om(Bilag	  4,interview	  2;00:13:55).	  Det	  er	  altså	  ikke	  alle	  elever,	  

der	  altid	  kan	  komme	  på	  en	  kreativ	  idé,	  og	  dem	  som	  kan,	  har	  en	  faglig	  force	  

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Freja	  Weisberg	  Jakobsen	  	   Professionsbachelorprojekt	  	   D.	  18.01.2016	  
30121127	   Metropol	  –Institut	  for	  skole	  og	  læring	  

Læringsmålstyret	  undervisning	  og	  det	  kreativt	  skabende	  i	  musikundervisningen	  
	  

28	  

indenfor	  det	  givne	  emne.	  Derfor	  kan	  læreren	  placere	  de	  ’udfordrede’	  elever	  med	  

nogle,	  der	  er	  ’stærkere’	  og	  på	  den	  måde	  sørge	  for	  at	  alle	  tager	  del	  i	  den	  fælles	  

undervisningsaktivitet	  ved	  at	  de	  ’stærke’	  kan	  støtte	  de	  ’udfordrede’.	  

Her	  er	  der	  igen	  en	  parallel	  til	  den	  situerede	  læringsforståelse,	  da	  en	  legitim	  

perifer	  deltager	  skal	  lære	  af	  en	  deltager	  med	  fuld	  deltagelse	  ift.	  ønskede	  læring.	  I	  

dette	  tilfælde	  vil	  det	  altså	  være	  en	  elev,	  der	  mediere	  læringen	  for	  en	  anden	  elev,	  

hvor	  det	  i	  andre	  tilfælde,	  er	  det	  læreren	  der	  har	  medierende	  rolle.	  At	  det	  er	  en	  

anden	  elev	  der	  mediere	  læringen	  gør	  også,	  at	  det	  bliver	  mere	  ukontrolleret	  

læring	  der	  sker.	  Læreren	  har	  altså	  ikke	  den	  samme	  mulighed	  for	  at	  kontrollere	  

om	  den	  ønskede	  læring	  finder	  sted,	  eller	  om	  den	  ’stærkere’	  elev	  overtager	  

opgaven,	  og	  ingen	  i	  gruppen	  bliver	  udfordret	  på	  den	  ønskede	  måde.	  Eller	  at	  

nogle	  elever	  bliver	  situeret	  på	  en	  uønsket	  måde,	  nemlig	  som	  nogle	  der	  ikke	  kan	  

deltager	  i	  den	  pågældende	  aktivitet.	  	  

	  

Det	  kreativt	  skabende	  som	  et	  ukontrollerbart	  element	  

Den	  tredje	  interview	  person	  J,	  bidrager	  yderlige	  med	  forståelser	  af	  kreativitets	  

begrebet.	  For	  Ham	  er	  det	  kreativt	  skabene	  ofte	  forbundet	  med	  stress	  og	  

nederlag,	  det	  ses	  bl.a.	  i	  udtalesen	  ”Jeg	  har	  få	  gange	  ladet	  børn	  spille,	  ligesom	  spille	  

solo,	  finde	  på	  melodier	  på	  xylofon	  og	  klaver	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  svært	  at	  få	  det	  

til	  at	  blive	  vellykket	  synes	  jeg”(Bilag	  4,	  interview	  3;	  00:00:49).	  Her	  ser	  vi	  i	  en	  

forståelse	  af,	  at	  det	  kreativt	  skabene	  i	  høj	  grad	  handler	  om	  at	  skabe	  en	  produkt,	  

en	  melodi,	  en	  solo	  ell.	  lign.	  Det	  er	  nogle	  forholdsvis	  fagligt	  krævende	  aktiviteter	  i	  

det	  producerende	  aktivitetsfelt	  J	  omtaler.	  Det	  kræver	  en	  del	  kendskab	  til	  de	  

forskellige	  instrumenter/teknologier	  for	  at	  eleverne	  kan	  udføre	  opgaven.	  Jf.	  

Tanggaards	  definition	  på	  kreativt	  er	  det	  altså	  noget	  der	  skal	  læres.	  Ligesom	  det	  

skal	  læres	  at	  spille	  efter	  noder	  eller	  akkorder	  på	  et	  klaver,	  skal	  det	  kreative	  

aspekt	  også	  læres.	  At	  J	  siger	  at	  de	  har	  prøvet	  det	  få	  gange	  og	  det	  ikke	  er	  lykkedes,	  

kan	  altså	  tyde	  på	  at	  elever	  ikke	  har	  haft	  nok	  tid	  til	  at	  lære	  at	  være	  kreative	  i	  

denne	  proces,	  eller	  ikke	  har	  fået	  den	  rette	  støtte.	  Det	  har	  han	  dog	  været	  

opmærksom	  på	  i	  andre	  aktiviteter,	  hvor	  en	  elevgruppe	  der	  er	  gået	  i	  stå	  får	  hjælp	  

til	  at	  komme	  i	  gang	  med	  aktivteten.	  Der	  kan	  det	  hjælpe	  at	  ”nu	  bestemmer	  jeg,	  det	  

starter	  sådan	  her	  og	  det	  slutter	  sådan	  her,	  så	  kan	  i	  finde	  på	  noget	  i	  midten”(Bilag	  4,	  
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interview	  3;	  00:15:49).	  I	  dette	  tilfælde	  medierrt	  læreren	  læringen	  til	  eleverne,	  og	  

sørger	  for	  at	  de	  elever,	  hvor	  opgaven	  er	  for	  løs,	  får	  nogle	  klarere	  rammer	  så	  de	  

bedre	  kan	  komme	  i	  gang	  med	  at	  være	  kreativt	  skabende.	  	  

	  

Lærerens	  personlige	  indflydelse	  på	  begrebet	  	  

Senere	  I	  interviewet	  beskriver	  J	  progressionen	  i	  et	  sammenspilsforløb	  med	  en	  5.	  

Klasse	  som	  ”	  Der	  har	  vi	  lavet	  vildt	  meget	  sammenspil,	  og	  det	  fungerer	  bedre	  og	  

bedre	  fordi	  de	  ved,	  hvordan	  jeg	  gerne	  vil	  have	  det”.	  (Bilag	  4,interview	  3;	  00:04:22).	  

Denne	  underviser	  er	  altså	  meget	  styrende	  for	  sammenspils	  undervisningen	  og	  

meget	  tydelig	  ift.	  hvordan	  han	  gerne	  vil	  have	  at	  elevernes	  arbejde	  ender	  ud;	  så	  

læreren	  syntes	  det	  lyder	  godt,	  hvilket	  tydeliggøres	  med	  kommentaren	  ”Jo	  mere	  

jeg	  styrer	  det,	  jo	  mere	  bliver	  det	  rigtigt(…).	  Sådan	  så	  jeg	  syntes	  det	  lyder	  

rart”(Bilag	  4,	  interview	  3;00:03:39)	  	  

Det	  kunne	  tyde	  på	  at	  kriteriet	  for	  målopfyldelse	  i	  dette	  tilfælde	  er	  fokuseret	  på,	  

hvordan	  det	  samlede	  lydbillede	  lyder,	  og	  ikke	  så	  meget	  på	  den	  enkelte	  elevs	  

udvikling.	  Dermed	  kan	  man	  altså	  forestille	  sig,	  jf.	  ovenstående	  udsagn	  

omhandlende	  mislykkede	  forsøg	  på	  improvisation	  og	  melodiskabelse,	  at	  den	  	  

uformelle	  norm	  er,	  at	  det	  skal	  lyde	  godt.	  	  

Her	  vil	  en	  elev,	  der	  i	  forvejen	  har	  kendskab	  til	  et	  instrument	  altså	  have	  en	  kæmpe	  

fordel,	  og	  kan	  uden	  de	  store	  anstrengelser	  deltage	  i	  undervisningen,	  som	  en	  

legitim	  perifer	  deltager	  og	  samtidig	  opfylde	  den	  uformelle	  norm	  	  om,	  at	  det	  man	  

spiller	  skal	  ’lyde	  godt’,	  så	  er	  man	  en	  normal	  elev/god	  elev.	  	  En	  elev	  der	  ikke	  har	  et	  

kendskab	  til	  et	  instrument,	  kan	  derfor	  modsat	  hurtigt	  blive	  meldt	  ud	  af	  

læringsfælleskabet	  og	  ende	  med	  at	  blive	  anset	  som	  en	  ’afvigende’	  elev/dårlig	  

elev.	  Det	  bliver	  også	  nævnt	  at	  ”Musik	  er	  også	  lidt	  et	  lystfag(…)	  Der	  er	  fem	  i	  klassen	  

der	  er	  skide	  glade	  for	  det,	  og	  så	  er	  der	  fem	  der	  hader	  det,	  og	  resten	  syntes	  det	  er	  

meget	  sjovt”(Bilag	  4,	  interview	  3;00:02:00).	  Det	  er	  altså	  tydeligt	  at	  der	  er	  få	  elever,	  

der	  egentlig	  bliver	  anset	  som	  ’gode’	  elever	  i	  denne	  klasse.	  Resten	  af	  eleverne	  er	  

afvigere	  og	  skal	  derfor	  tages	  ekstra	  hensyn	  til.	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  hvis	  meget	  af	  

lærerens	  undervisning	  bunder	  i	  aktiviteter,	  hvor	  eleverne	  skal	  producere	  musik	  

der	  lyder	  godt,	  vil	  de	  elever	  der	  er	  fagligt	  stærke,	  og	  fx	  spiller	  på	  et	  instrument	  

have	  lettere	  ved	  at	  være	  en	  legitim	  perifer	  deltager	  i	  praksisfællesskabet.	  Det	  kan	  
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derfor	  være	  nærliggende	  at	  overveje	  hvorvidt	  de	  elever	  der:	  ”Hader	  det”	  og	  

”synes	  er	  meget	  sjovt”,	  er	  fagligt	  svage,	  og	  derved	  har	  sværere	  ved	  at	  være	  

legitim	  perifere	  deltagere	  i	  fællesskabet,	  da	  de	  ikke	  mestrer	  teknologierne.	  	  	  

De	  bliver	  altså	  situeret	  på	  en	  uønsket	  måde,	  som	  elever	  der	  ikke	  kan	  spille	  musik,	  

og	  	  hvis	  denne	  forståelse	  bliver	  en	  del	  af	  deres	  selvforståelse	  vil	  de	  efterhånden	  

melde	  sig	  ud	  af	  læringsfællesskabet	  på	  forhånd,	  og	  derved	  er	  de	  endt	  i	  den	  

afvigende	  elevkategori	  ’dem	  der	  hader	  det’	  eller	  ’dem	  som	  ikke	  kan	  være	  kreativt	  

skabende’.	  	  

	  

Delkonklusion	  1	  	  

Hvordan	  defineres	  det	  	  ’kreativt	  skabende’	  i	  folkeskolen?	  

	  

Det	  kreativt	  skabende	  defineres	  på	  mange	  måder,	  og	  derfor	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  

komme	  med	  en	  ensrettet	  definition.	  Dette	  medfører	  også	  en	  nærliggende	  

overvejelse	  om	  hvorvidt	  kreativitetsbegrebet	  er	  et	  ekstremt	  komplekst	  begreb,	  

som	  alle	  har	  deres	  egen	  måde	  at	  definere,	  alt	  efter	  hvad	  de	  har	  oplevet	  gennem	  

livet,	  og	  derfor	  er	  svært	  at	  ensrette?	  Det	  kan	  dog	  diskuteres,	  om	  der	  er	  brug	  for	  

en	  ensrettet	  definition	  ift.	  undervisningen	  i	  folkeskolen,	  hvilket	  vil	  blive	  

behandlet	  senere	  i	  opgaven.	  	  

	   Det	  er	  tydeligt	  at	  mærke,	  at	  de	  mange	  forskellige	  beskrivelser	  af	  det	  

kreativt	  skabende	  der	  er	  på	  spil	  i	  interviewene,	  har	  med	  den	  enkelte	  læres	  

peronlige	  oplevelser	  at	  gøre,	  altså	  deres	  praksisviden.	  Det	  er	  hvad	  de	  har	  set	  og	  

hørt	  og	  er	  meget	  relateret	  til	  følelser	  og	  handlinger.	  

Der	  er	  nogle	  aspekter	  der	  dog	  går	  igen	  hos	  alle	  lærerne,	  og	  som	  kan	  forene	  de	  

forskellige	  definitioner	  for	  en	  stund.	  	  

For	  det	  første	  er	  alle	  tre	  lærere	  enige	  i	  at	  de	  producerende	  aktiviteter,	  som	  fx	  at	  

lave	  en	  melodi,	  eller	  rytme,	  enten	  med	  tid	  til	  at	  tænke,	  eller	  som	  improvisation,	  

er	  kreativt	  skabende.	  	  	  

To	  af	  lærerne	  er	  meget	  optaget	  af	  nyheds-‐	  og	  overraskelses	  aspektet,	  jf.	  Lene	  

Tanggaard.	  Dog	  er	  det	  tydeligt	  at	  de	  elever,	  der	  tør	  stå	  frem	  og	  vise	  deres	  idéer,	  

også	  	  er	  dem	  som	  bliver	  beskrevet	  som	  de	  ’kreative’.	  	  Derved	  er	  det	  kun	  nogle	  

elevers	  idéer	  der	  bliver	  anerkendt	  som	  værende	  ’kreative’.	  At	  det	  kun	  er	  de	  
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elever	  der	  ’tør’	  vise	  deres	  idéer	  der	  bliver	  anerkendt	  som	  kreativt	  skabende,	  er	  

med	  til	  at	  skabe	  en	  uformel	  norm	  om	  at	  det	  kun	  er	  de	  ’talent	  fulde’	  elever	  der	  

kan,	  altså	  at	  kreativiteten	  er	  for	  undtagelsesmennesket.	  At	  musik	  faget	  bliver	  

omtalt	  som	  et	  ’lyst	  fag’,	  er	  yderligere	  med	  til	  at	  kategorisere	  de	  elever	  der	  har	  en	  

personlig	  motivation	  for	  faget,	  og	  er	  musikalske	  uden	  for	  skolen,	  som	  værende	  

’gode	  elever’.	  Her	  opstår	  altså	  igen	  kategorier	  der	  beskriver	  de	  ’gode	  elever’	  og	  

dermed	  også	  de	  ’dårlige	  elever’.	  De	  ’dårlige	  elever’	  bliver	  dermed	  

afvigerstemplet,	  og	  er	  derfor	  ikke	  legitime	  deltagere	  i	  praksisfællesskabet.	  	  

Ydermere	  bliver	  de	  kreativt	  skabende	  aktiviteter	  forbundet	  med	  ukontrollerbare	  

læringssituationer,	  og	  det	  virker	  som	  om	  at	  alle	  tre	  lærere	  regner	  det	  mere	  for	  

held	  end	  noget	  andet,	  at	  eleverne	  kommer	  i	  mål.	  	  

	  

Del	  2.	  Hvordan	  er	  den	  læringsmålstyrede	  didaktik/	  ikke	  implementeret	  

i	  læreres	  undervisning?	  	  

Den	  manglende	  kompetence	  

K	  er	  musiklærer	  på	  en	  kommunal	  skole	  i	  Køge	  kommune,	  	  der	  har	  besluttet	  at	  

skolerne	  er	  pålagt	  at	  arbejde	  med	  læringsmålstyret	  didaktik.	  

Da	  K	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  brugen	  af	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  

responderer	  han/hun	  med	  ”Jeg	  føler	  jeg	  har	  gjort	  det	  hele	  tiden.	  Altså	  det	  er	  

bare…	  man	  er	  blevet	  mere	  konkret	  måske”(Bilag	  4,	  interview	  1;00:21:51).	  Det	  

tilføjes	  umiddelbart	  efter	  at:	  ”Jeg	  føler	  det	  er	  blevet	  trukket	  lidt	  ned	  over	  hovedet	  

på	  mig”(Bilag	  4,	  interview	  1;00:22:12).	  At	  arbejde	  mere	  konkret	  med	  mål,	  tyder	  

på	  at	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  K’s	  undervisning	  hen	  imod	  det	  læringsmålstyrede	  

didaktik,	  	  da	  det	  netop	  er	  det	  største	  fokus,	  og	  dermed	  kan	  det	  udledes	  at	  K	  i	  

hvert	  fald	  har	  en	  viden	  om	  det.	  At	  det	  derefter	  beskrives	  som	  noget,	  der	  ikke	  er	  

sket	  med	  egen	  fri	  vilje,	  giver	  på	  den	  anden	  side	  anledning	  til	  at	  forestille	  sig,	  at	  

der	  måske	  ikke	  er	  den	  nødvendige	  forståelse	  af	  didaktikken	  til	  at	  kunne	  anvende	  

den	  fyldestgørende.	  K	  giver	  senere	  i	  interviewet	  udtryk	  for	  manglede	  ressourcer	  

til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  netop	  dette	  ved	  ”men	  jeg	  syntes	  et	  eller	  andet	  sted	  også	  at	  det	  

skal	  komme	  fra	  ledelsen	  af,	  så	  må	  de	  jo	  klæde	  os	  på	  til(…)	  Gå	  ind	  og	  læs	  fra	  side	  det,	  

og	  vi	  har	  sku	  rigeligt	  at	  tage	  os	  til	  i	  forvejen”(Bilag	  4,	  interview	  1;00:26:01).	  	  
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Altså	  er	  der	  egentligt	  en	  bevidsthed	  om,	  at	  man	  ikke	  er	  sat	  nok	  ind	  i	  emnet,	  og	  

også	  et	  ønske	  om	  at	  få	  den	  rette	  støtte	  til	  det,	  fra	  ledelsens	  side.	  Det	  er	  altså	  ikke	  

et	  projekt	  K	  tager	  op	  af	  sig	  selv,	  i	  og	  med	  at	  ”der	  er	  rigeligt	  at	  tage	  sig	  til	  i	  

forvejen”.	  Det	  giver	  anledning	  til	  at	  forstille	  sig	  at	  ledelsen	  på	  pågældende	  skole	  

ikke	  har	  været	  særlig	  klare	  ift.	  de	  forventninger,	  der	  er	  til	  lærernes	  brug	  af	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning,	  eller	  at	  K	  ikke	  har	  fået	  det	  tæt	  nok	  på	  sig,	  til	  at	  

gøre	  det	  til	  et	  personligt	  projekt.	  

K	  fortæller	  dog	  at	  han	  godt	  kan	  se	  meningen	  med	  brugen	  af	  læringsmål	  for	  hele	  

klasser	  i	  forbindelse	  med	  teamsamarbejde	  ”(…)man	  sidder	  på	  et	  team	  og	  laver	  

nogle	  planer	  og	  nogle	  mål,	  og	  så	  de	  mål,	  de	  bliver	  overført	  til	  klassens	  mål	  også	  kan	  

man	  sige;	  det	  her	  kan	  klassen,	  så	  er	  der	  måske	  en	  eller	  anden	  der	  ikke	  kan	  klassens	  

mål,	  så	  udfører	  jeg	  det	  så	  til	  den	  enkelte	  elev(…)”(Bilag	  4,	  interview	  1;00:22:40).	  

Altså	  er	  det	  brugbart	  for	  K	  i	  planlægningsfasen,	  da	  det	  rent	  faktisk	  kan	  ’bruges	  til	  

noget’	  i	  undervisningen.	  Det	  gør	  det	  lettere	  at	  se,	  hvilke	  elever	  der	  ikke	  følger	  

med	  og	  kan	  på	  den	  måde	  gøre	  den	  understøttende	  undervisning	  brugbar.	  At	  lave	  

individuelle	  læringsmål	  for	  eleverne,	  ser	  K	  dog	  ikke	  nogen	  fordel	  i,	  og	  beskriver	  

det	  som	  ”Spildt	  arbejde	  for	  demokratiets	  skyld”(Bilag	  4,	  interview	  1;00:23:22).	  K	  

giver	  altså	  udtryk	  for	  ikke	  at	  have	  nogen	  forståelse	  for	  brugen	  af	  læringsmål	  i	  sin	  

undervisning,	  hvilket	  kan	  hænge	  sammen	  med	  den	  manglede	  viden	  om	  emnet.	  	  

Den	  læringsmålstyrende	  didaktik,	  og	  vejledningen	  fra	  UVM	  tager	  udgangspunkt	  i	  

at	  læringsmålene	  netop	  skal	  være	  synlige	  for	  eleverne,	  og	  at	  de	  udarbejdes	  

sammen	  med	  eleverne.	  At	  man	  udarbejder	  nogle	  mål	  for	  klassen	  i	  teamet	  kan	  

siges	  at	  	  værende	  ’arbejde	  med	  mål’,	  men	  har	  nødvendigvis	  ikke	  noget	  med	  den	  

læringsmålsstyrede	  undervisning	  at	  gøre.	  Hvis	  der	  ikke	  bliver	  lavet	  konkrete	  mål	  

og	  refleksioner	  om	  kriterier	  for	  målopfyldelse,	  er	  der	  altså	  ikke	  snak	  om	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning.	  	  	  

K	  ’forsvarer’	  sin	  manglede	  brug	  af	  læringsmålsstyret	  undervisningsforløb,	  ved	  at	  

henvise	  til	  sin	  brug	  af	  ’de	  gamle	  trinmål’.	  ”Jeg	  kan	  garantere	  dig	  for	  at	  jeg	  kommer	  

igennem	  de	  fire	  områder”(Bilag	  4,interview	  1;00:25:45).	  K	  henviser	  flere	  gange	  til	  

de	  fire	  områder,	  som	  var	  dem	  man	  fandt	  i	  de	  gamle	  trinmål,	  før	  den	  nye	  reform.	  

K	  udviser	  på	  den	  måde	  stort	  engagement	  for	  sin	  undervisning,	  og	  også	  

refleksioner	  om	  fagets	  indhold	  og	  mål,	  og	  hvordan	  han	  kommer	  igennem	  det	  

hele.	  Det	  er	  altså	  tydeligt	  at	  K	  er	  en	  lærer,	  som	  går	  meget	  op	  i,	  hvad	  der	  forventes	  

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Freja	  Weisberg	  Jakobsen	  	   Professionsbachelorprojekt	  	   D.	  18.01.2016	  
30121127	   Metropol	  –Institut	  for	  skole	  og	  læring	  	   	  

Læringsmålstyret	  undervisning	  og	  det	  kreativt	  skabende	  i	  musikundervisningen	   33	  

af	  hans	  undervisning,	  ift.	  trinmål	  (som	  han	  selv	  er	  blevet	  undervist	  i	  for	  mange	  år	  

siden).	  At	  han	  ikke	  har	  implementeret	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  kan	  

ud	  fra	  dette	  interview	  tyde	  på	  at	  have	  noget	  at	  gøre	  med	  manglede	  kompetence,	  

pga.	  en	  mangel	  på	  tid,	  overskud,	  	  personlig	  inddragelse	  og/eller	  engagement.	  	  

Absurd	  og	  frustrerende	  

H	  er	  musiklærer	  på	  en	  privatskole	  i	  Københavns	  kommune,	  og	  er	  derfor	  ikke	  

pålagt	  at	  arbejde	  med	  	  læringsmålstyret	  didaktik	  gennem	  kommunen,	  men	  

ledelsen	  har	  derimod	  pålagt	  det,	  i	  form	  af	  kurser.	  Bl.a.	  har	  de	  haft	  et	  treårigt	  

forløb	  med	  Lene	  Heckmann	  og	  et	  kortere	  kursus	  med	  Celine	  Ferót	  (Bilag	  4,	  

interview	  2;00:35:35).	  	  

	  

På	  kurset	  med	  Lene	  Heckmann	  har	  H	  arbejdet	  direkte	  med	  at	  

’knække’(nedbryde)	  målene	  fra	  NFF,	  men	  beskriver	  det	  som	  ”(…)det	  virkede	  ret	  

absurd	  for	  de	  fleste	  lærere	  herinde,	  fordi	  det	  var	  sådan	  noget	  med,	  hvordan	  kan	  det	  

være	  at	  noget	  der	  i	  forvejen	  er	  skrevet	  af	  nogle	  der	  er	  højtuddannet,	  at	  det	  er	  noget	  

vi	  skal	  gå	  ind	  og	  knække	  videre(…)”(Bilag	  4,interview	  2;	  00:46:18).	  Der	  bliver	  

altså	  ikke	  udvist	  nogen	  forståelse	  af	  arbejdet	  med	  at	  nedbryde	  

undervisningsmålene	  fra	  NFF	  til	  konkrete	  læringsmål	  for	  undervisningen.	  Det	  er	  

jo	  netop	  denne	  proces	  der	  er	  en	  af	  de	  grundlæggende	  dele	  i	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning.	  Det	  skulle	  gerne	  ligge	  til	  grund	  for	  lærernes	  

refleksioner	  om	  undervisningens	  indhold	  og	  aktiviteter	  samt	  evalueringen	  i	  form	  

at	  kriterierne	  for	  målopfyldelse/Tegn	  på	  læring.	  	  

H	  udtrykker,	  at	  det	  kræver	  ekstremt	  mange	  ressourcer	  at	  skulle	  ’knække’	  

fællesmålene	  og	  at	  det	  derfor	  ville	  være	  bedre	  hvis	  målene	  var	  knækket	  på	  

forhånd	  og	  dermed	  lettere	  kunne	  overføres	  til	  undervisningen(Bilag	  4,	  interview	  

2;00:46:46).Hvis	  målene	  skal	  nedbrydes	  yderligere	  er	  pointen	  med	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning,	  at	  det	  skal	  gøres	  ift.	  en	  specifik	  klasse/elev	  og	  

et	  specifikt	  forløb/time.	  Altså	  kan	  man	  ikke	  lave	  generelle	  læringsmål	  ud	  fra	  

fællesmålene,	  da	  de	  så	  skal	  være	  i	  forbindelse	  men	  et	  konkret	  forløb.	  Det	  er	  

netop	  i	  denne	  del	  at	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  at	  læreren	  har	  sin	  

metodefrihed,	  i	  og	  med	  at	  der	  ikke	  sættes	  krav	  til	  hverken	  indhold	  eller	  metoder.	  

Hvis	  man	  derimod	  skulle	  indfri	  H’s	  ønske,	  skulle	  der	  altså	  udarbejdes	  konkrete	  
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forløb	  som	  eksempel	  til	  at	  indfri	  et	  fællesmål,	  som	  man	  i	  princippet	  kunne	  bruge	  

direkte	  som	  undervisningsmateriale.	  Altså	  en	  udvikling	  endnu	  længere	  væk	  fra	  

den	  mangfoldighed,	  som	  H	  allerede	  efterspørger	  mere	  af	  ”(…)	  Hvis	  der	  er	  for	  

mange	  skabeloner	  eller	  ting	  man	  skal	  forholde	  sig	  til	  og	  skal	  man	  nu	  evaluere	  på	  en	  

bestemt	  måde	  eller	  sådan	  noget(…)	  så	  er	  det	  som	  om	  at	  den	  mangfoldighed,	  som	  vi	  

også	  står	  med	  som	  lærere,	  med	  at	  vi	  er	  forskellige,	  det	  er	  som	  om,	  man	  håber	  ikke	  

på	  at	  den	  bliver	  fjernet”(Bilag	  4,	  interview	  2;00:37:11).	  

Ønsket	  om	  vedvarende	  metodefrihed	  er	  altså	  en	  meget	  vigtig	  del	  af	  H’s	  

overvejelser	  ift.	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning.	  Den	  læringsmålstyrede	  

didaktik	  indebærer	  også	  en	  ændring	  i	  måden	  at	  planlægge	  og	  evaluere	  

undervisningen	  på,	  i	  og	  med	  at	  den	  er	  proaktiv	  i	  arbejdet	  med	  målsætning	  og	  

målopfyldelseskriterier.	  Dog	  er	  der	  stadig	  mange	  måder	  at	  løfte	  opgaven	  på.	  Men	  

igen	  er	  der	  ingen	  retningslinjer	  til	  metode	  og	  indhold.	  	  

Det	  er	  nærliggende	  at	  tro	  at	  H	  virker	  som	  om	  at	  	  værende	  lidt	  i	  tvivl	  om	  brugen	  af	  

den	  læringsmålorienterede	  undervisning.	  Der	  bliver	  tegnet	  et	  billede	  af,	  på	  den	  

ene	  side	  at	  være	  nysgerrig	  og	  ville	  eleverne	  det	  bedste,	  men	  samtidig	  også	  en	  

frustration	  over	  det	  meget	  tidskrævende	  arbejder,	  der	  ligger	  i	  forberedelsen.	  At	  

der	  bliver	  taget	  afstand	  fra	  det	  meget	  strukturerede	  og	  kontrollerende	  i	  

læringsmålstyret	  undervisning,	  samtidig	  med	  at	  der	  bliver	  lagt	  et	  meget	  positivt	  

syn	  på	  brugen	  at	  elevernes	  inddragelse	  i	  læringsmålene,	  er	  et	  udtryk	  for	  den	  

problematik	  der	  netop	  opstår	  i	  forbindelse	  med	  den	  læringsmålstyrede	  

undervisning.	  Også	  hos	  H	  er	  den	  fulde	  forståelse	  af	  didaktikken	  og	  dermed	  også	  

en	  implementeringen	  ikke	  sket,	  og	  der	  holdes	  derfor	  fast	  i	  de	  gamle	  måder	  at	  

gøre	  tingene	  på.	  	  

	  

Fravalg	  og	  negligeren	  	  

J	  er	  musiklærer	  på	  en	  kommunal	  skole	  i	  Københavns	  kommune,	  og	  er	  derved	  

underlagt	  at	  arbejde	  med	  læringsmålstyret	  didaktik	  gennem	  kommunen.	  	  

J	  udtaler	  ved	  det	  første	  spørgsmål	  omhandlende	  brugen	  af	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning:	  	  ”Jeg	  ved	  ikke.	  Jeg	  tror	  ikke	  rigtig	  på	  målstyret	  

undervisning	  generelt”(Bilag	  4,	  interview	  3;00:22:01).	  At	  han	  ikke	  ’tror’	  på	  

målstyret	  undervisning	  udviser	  altså	  en	  afstandstagen	  fra	  det	  og	  derved	  også	  et	  
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kritisk	  syn	  derpå.	  Det	  bliver	  uddybet	  i	  kommentaren	  ”Jeg	  tror,	  jeg	  bruger	  for	  

meget	  tid	  på	  det,	  fremfor	  at	  bruge	  tid	  på	  det	  som	  jeg	  mere	  tror	  på.	  Altså	  at	  jeg	  

sætte	  mig	  ind	  i	  nogle	  ting,	  og	  går	  ind	  i	  det	  med	  hele	  min	  person,	  på	  en	  eller	  anden	  

måde”(Bilag	  4,	  interview	  3;00:22:07).	  	  

J	  føler	  altså	  at	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  er	  for	  tidskrævende	  og	  at	  det	  

er	  et	  valg	  imellem	  at	  bruge	  sin	  tid	  på	  noget	  man	  går	  ind	  i	  ’med	  hele	  (sin)	  person’,	  

eller	  noget	  ’man	  ikke	  tror	  på’.	  Han	  føler	  altså	  ikke	  at	  den	  målstyrede	  

undervisning	  kan	  indeholde	  hans	  personlige	  præg	  på	  undervisningen.	  

Den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  bliver	  fremstillet	  som	  noget	  teknologisk,	  

som	  man	  skal	  bruge	  en	  masse	  tid	  på	  at	  udføre,	  uden	  af	  få	  noget	  ud	  af	  det.	  	  

Det	  kan	  altså	  tyde	  på,	  at	  J	  ikke	  har	  en	  særlig	  dyb	  forståelse	  for	  den	  

læringsmålorienterede	  undervisning,	  da	  den	  jo	  netop	  giver	  mulighed	  for	  at	  

inddrage	  sin	  personlighed,	  ved	  at	  man	  udvælger	  og	  skaber	  undervisningsmål	  og	  	  

læringsmål	  for	  sin	  undervisning,	  og	  på	  den	  måde	  forsøger	  at	  opnå	  lige	  præcis	  

den	  læring,	  man	  som	  lærer	  ønsker	  sig.	  Det	  kan	  lyde	  på	  J	  som	  om,	  at	  han	  har	  nogle	  

gode	  praksiserfaringer	  fra	  undervisningen,	  der	  indeholde	  personlige	  holdninger	  	  

til	  musik	  og	  	  hvad	  der	  er	  sjovt,	  og	  måske	  forstås	  den	  læringsmålstyrede	  

undervisning	  som	  en	  modsætning	  til	  dette.	  	  

Det	  bliver	  fortalt	  senere,	  at	  J	  faktisk	  har	  arbejde	  med	  de	  NFF	  fællesmål	  og	  fundet	  

aktiviteter,	  der	  kunne	  bruges	  inden	  for	  hvert	  enkelt	  mål.	  Det	  bliver	  kommenteret	  

med:	  ”(det	  var)	  bare	  for	  sjov.	  Det	  er	  et	  rimelig	  stort	  arbejde,	  det	  skal	  man	  nok	  lade	  

være	  med	  at	  gøre	  måske”(Bilag	  4,	  interview	  3;00:34:10).	  	  J	  har	  altså	  opbygget	  

noget	  praksiserfaring	  i	  arbejdet	  med	  NFF	  som	  er	  negativ,	  og	  som	  føles	  som	  spild	  

af	  tid,	  og	  som	  derfor	  også	  er	  med	  til	  at	  opbygge	  en	  kritisk	  tilgang	  til	  det.	  	  

Da	  J	  under	  interviewet	  bliver	  informeret	  om	  den	  kommunal	  besluttede	  

implementering	  af	  den	  læringsmålstyrede	  n	  svarer	  han:	  ”Det	  er	  jeg	  ligeglad	  

med”(Bilag	  4,	  interview	  3;00:24:09).	  Han	  uddyber	  efterfølgende,	  at	  han	  det	  

foregående	  år	  udfærdigede	  en	  årsplan,	  og	  at	  der	  ikke	  var	  nogen	  der	  

konfronterede	  ham	  med	  det(Bilag	  4,	  interview	  3;00:24:10).Han	  havde	  nok	  regnet	  

med	  at	  ledelsen	  ville	  konfrontere	  ham	  med	  problemet,	  eftersom	  det	  jo	  er	  

lovpligtigt.	  Man	  kunne	  kalde	  det	  en	  symbolsk	  handling	  fra	  ledelsens	  side,	  da	  de	  

ved	  ikke	  at	  sige	  noget	  til	  det,	  derved	  også	  acceptere	  tingenes	  tilstand.	  	  
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I	  J’s	  tilfælde	  er	  der	  altså	  ingen	  synlig	  ledelse	  ift.	  implementeringen	  af	  

læringsmålstyret	  undervisning.	  Derved	  får	  hans	  negative	  praksisviden	  lov	  til	  at	  

dominere	  hans	  syn	  på	  det,	  hvilket	  resulterer	  i	  en	  fravælgelse.	  	  

	  

Den	  teoretiske	  viden	  vs.	  den	  praktiske	  viden	  	  

At	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  kommer	  ’ind	  fra	  siden’,	  kan	  beskrives	  

som	  en	  teoretisk	  viden	  lærerne	  skal	  forholde	  sig	  til.	  Igennem	  kurser	  kan	  det	  

tilstræbes	  at	  lærerene	  får	  opbygget	  en	  positiv	  praksiserfaring	  til	  måden	  at	  

arbejde	  på.	  Det	  viser	  sig	  dog	  at	  flere	  af	  lærerne	  ikke	  har	  opbygget	  nogle	  gode	  

praksiserfaringer,	  hvis	  nogle	  overhovedet,	  i	  arbejdet	  med	  læringsmålstyret	  

undervisning.	  Da	  der	  ikke	  er	  et	  synligt	  pres	  fra	  ledelsens	  side	  til	  

implementeringen,	  virker	  det	  til	  at	  lærerne	  hellere	  vil	  fortsætte	  med	  at	  undervise	  

på	  den	  måde,	  som	  de	  er	  kommet	  frem	  til	  virker	  bedst	  for	  dem.	  	  

	  

Del	  konklusion	  2	  	  

Ingen	  af	  lærerne	  i	  interviewende	  benytter	  sig	  af	  den	  læringsmålstyrede	  

undervisning	  på	  det	  ønskede	  plan	  fra	  Undervisningsministeriets	  side,	  selvom	  de	  

er	  blevet	  pålagt	  det	  via	  kommunen	  eller	  ledelsen.	  Det	  er	  gennemgående	  i	  

interviewene	  at	  ingen	  af	  lærerne	  udviser	  en	  dybdegående	  forståelse	  for	  

didaktikken	  og	  de	  tilhørende	  overvejelser.	  Da	  hverken	  J	  eller	  K	  har	  fået	  nogen	  

kompetenceudvikling,	  er	  det	  nærliggende	  at	  tænke,	  at	  den	  manglende	  forståelse	  

og	  viden	  kunne	  være	  en	  af	  grundende	  til	  den	  manglende	  implementering.	  	  

Modsat	  kan	  det	  tænkes,	  når	  en	  lærer	  som	  H,	  der	  har	  været	  igennem	  samtlige	  

kurser	  og	  stadig	  ikke	  gør	  brug	  af	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  at	  der	  	  

ligger	  nogle	  andre	  ting	  til	  grund,	  end	  en	  mangel	  på	  kompetence.	  Det	  er	  tydeligt	  

hos	  alle	  tre	  lærere,	  at	  de	  igennem	  deres	  tid	  som	  undervisere	  har	  gjort	  sig	  mange	  

refleksioner	  om	  deres	  undervisning,	  og	  på	  den	  måde	  har	  opbygget	  egen	  måde	  at	  

gøre	  tingene	  på,	  praksisviden.	  At	  der	  ikke	  er	  opbygget	  nogen	  erfaring	  med	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning	  betyder	  altså	  også,	  at	  lærerne	  derved	  ikke	  har	  

opnået	  nogen	  praksisviden	  om	  de.	  Det	  kan	  derfor	  tænkes	  at	  det	  hos	  nogle	  af	  

lærerne	  føles	  nærmest	  absurd	  at	  skulle	  implementere	  det	  i	  deres	  undervisning,	  

og	  gå	  imod	  deres	  personlige	  erfaring.	  	  
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DISKUSSION:	  Hvordan	  skal	  det	  og	  kan	  det	  hænge	  sammen?	  	  

Når	  jeg	  har	  valgt	  at	  stille	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik	  overfor	  Lene	  

Tanggaards	  definition	  på	  Kreativitet,	  må	  det	  benævnes	  at	  disse	  to	  ’teorier’	  

udspringer	  fra	  forskellige	  læringssyn.	  Hvor	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik	  

har	  sit	  udspring	  fra	  bl.a.	  behaviorismen,	  og	  derved	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  anskue	  

læring	  som	  et	  ’naturvidenskabeligt’	  fænomen,	  der	  har	  fokus	  på	  individets	  

individuelle	  læring,	  udspringer	  Tanggaard	  fra	  det	  situerede	  læringssyn,	  der	  har	  

fokus	  på	  læring	  igennem	  sociale	  fællesskaber,	  og	  er	  del	  af	  det	  

socialkonstruktivistiske	  læringssyn.	  Det	  kan	  derfor	  diskuteres	  om	  det	  

overhovedet	  kan	  være	  værd	  at	  bruge	  tid	  på	  at	  få	  disse	  to	  positioner	  til	  at	  passe	  

sammen.	  At	  UVM	  har	  lavet	  	  en	  modificeret	  udgave	  af	  den	  læringsmålorienterede	  

didaktik,	  nemlig	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  gør	  det	  dog	  	  relevant,	  da	  

denne	  netop	  også	  trækker	  en	  socialkonstruktivistisk	  læringsforståelse	  som	  fx	  

Vygotsky.	  Altså	  er	  det	  forsøgt	  at	  forene	  denne	  naturvidenskabelige	  og	  

standardiserede	  måde	  at	  forstå	  læring	  på,	  med	  en	  social	  forståelse	  af	  læring	  og	  

inddragelse	  af	  elevernes	  alsidighed,	  og	  dermed	  også	  forskellige	  behov.	  	  Selvom	  

UVM’s	  læringsmålstyrede	  undervisning	  indeholder	  aspekter	  som	  også	  inddrager	  

de	  sociale	  sammenhænge,	  tager	  den	  stadig	  udgangspunkt	  i	  den	  enkelte	  elevs	  

læring,	  som	  et	  individuelt	  projekt,	  der	  foregår	  i	  sociale	  sammenhænge.	  	  

Læringsmålene	  er	  det	  vigtigste	  i	  den	  læringsmålsstyrede	  undervisning,	  de	  er	  

udgangspunktet	  for	  selve	  undervisningen,	  tegn	  på	  læring	  og	  evaluering.	  Denne	  

målfiksering	  er	  netop	  hvad	  der	  tænkes	  at	  sætte	  en	  stopper	  for	  ”det	  kreativt	  

skabende”,	  i	  og	  med	  at	  ”kreativitet	  er	  en	  baglæns	  læsning	  af,	  hvordan	  noget	  kom	  

ind	  i	  verden.	  Vi	  kan	  først	  se	  at	  der	  er	  tale	  om	  kreativitet	  når	  det	  er	  

sket”(Tanggaard,	  2015:87).	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  hvis	  man	  forsøger	  at	  målsætte	  

kreativiteten	  vil	  man	  samtidig	  at	  bremse	  den.	  	  Det	  ses	  også	  i	  interviewene,	  at	  

lærerne	  har	  svært	  ved	  at	  konkretisere	  lige	  præcis	  hvad	  det	  kreative	  ér,	  udover	  at	  

det	  er	  overraskende	  og	  nyt.	  At	  det	  er	  overraskende	  vil	  altså	  sige	  at	  eleverne	  

overskrider	  den	  ramme	  som	  læreren	  har	  sat	  for	  en	  aktivitet,	  at	  der	  sker	  noget	  

som	  ikke	  ’var	  meningen’.	  Jf.	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  vil	  det	  altså	  

sige,	  at	  elever	  skal	  overskride	  det	  opstillede	  læringsmål.	  Dette	  kan	  forekomme	  

paradoksalt	  da	  fokus	  netop	  er	  at	  opfylde	  opstillede	  læringsmål.	  	  
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I	  musikfaget	  optræder	  det	  kreativt	  skabende	  primært	  i	  de	  producerende	  

aktiviteter	  jf.	  Frede	  V.	  Nielsen.	  I	  disse	  aktiviteter	  er	  der	  altså	  fokus	  på	  at	  eleven	  

producerer	  et	  produkt,	  eller	  improviserer	  i	  musikalsk	  sammenhæng.	  I	  den	  

situerede	  læringsforståelse	  skal	  eleven	  beherske	  teknologierne	  i	  

praksisfælleskabet,	  for	  at	  kunne	  være	  en	  legitim	  perifer	  deltager.	  Det	  betyder,	  at	  

når	  en	  elev	  får	  opgave,	  som	  fx	  at	  skulle	  spille	  en	  solo	  på	  en	  xylofon	  i	  en	  nummer,	  

er	  der	  en	  masse	  ’teknologier’	  eleven	  skal	  mestre	  for	  at	  kunne	  løse	  opgaven.	  

Teknologierne	  i	  sådan	  en	  situation	  er	  fx	  at	  kunne	  holde	  ordenlig	  på	  køllerne,	  

kende	  til	  toneopbygning	  på	  en	  xylofon,	  have	  fornemmelse	  for	  puls	  og	  rytme	  samt	  

’turde’	  prøve.	  Der	  er	  altså	  mange	  ting,	  der	  spiller	  ind	  på	  elevernes	  evne	  til	  at	  

kunne	  være	  musisk	  kreativt	  skabende,	  og	  det	  er	  vigtigt	  at	  tænke	  over	  disse	  ting,	  

når	  man	  som	  lærer	  opstiller	  aktiviteter	  for	  det	  kreativt	  skabende,	  da	  det	  ofte	  kan	  

tænkes	  at	  handle	  mere	  om	  at	  mestre	  teknologier	  end	  at	  være	  kreativt	  skabende.	  	  

Hvis	  en	  lærer	  skal	  benytte	  sig	  af	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  er	  det	  

altså	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på	  deduktionsproblemet,	  dvs.	  at	  det	  centrale	  i	  

de	  overlæggende	  undervisningsmål	  kan	  forsvinde	  i	  ’operationaliseringen’.	  Her	  

skal	  det	  altså	  overvejes	  om	  alle	  undervisningsmål	  kan	  beskrives	  med	  

adfærdstermer.	  I	  UVM’s	  vejledning	  til	  brugen	  af	  læringsmålstyret	  undervisning	  

bliver	  denne	  problematik	  dog	  ikke	  nævnt.	  Hvis	  komplekse	  undervisningsmål	  

vedrørende	  fx	  det	  kreativt	  skabende	  forsvinder	  i	  operationaliseringen,	  og	  hvis	  vi	  

som	  lærere	  ikke	  er	  bevidste	  herom,	  kan	  det	  tænkes	  at	  det	  med	  tiden	  helt	  

undlades	  og	  kun	  opstår	  ved	  tilfældigheder.	  Lene	  Tanggaards	  løsning	  på	  

problemet	  er,	  at	  holde	  fokus	  på	  det	  overlæggende	  undervisningsmål,	  som	  kan	  

være	  mere	  komplekst,	  være	  bedre	  til	  at	  beskrive	  de	  dannelsesmæssige	  

målbeskrivelser,	  som	  fx:	  ”eleverne	  udvikler	  erkendelse	  og	  fantasi	  og	  får	  tillid	  til	  

egne	  muligheder	  og	  baggrund	  for	  at	  tage	  stilling	  og	  handle”(Folkeskoleloven,	  

Folkeskolens	  formål).	  Problemet	  med	  dette	  er,	  at	  den	  målstyrede	  undervisning	  

fokuserer	  meget	  på	  netop	  opnåelsen	  af	  de	  opstillede	  læringsmål	  i	  form	  af	  

dimensionerne	  ’tegn	  på	  læring’	  og	  ’evaluering’.	  Her	  er	  det	  altså	  den	  konstante	  

formative	  evaluering	  af	  eleverne,	  der	  er	  med	  til	  at	  bestemme	  næste	  skrift	  mod	  

opfyldelsen	  af	  det	  gældende	  læringsmål,	  	  og	  dermed	  også	  bedømmelsen	  af	  

eleven	  i	  form	  af	  den	  summative	  evaluering.	  De	  summative	  evalueringsformer	  vi	  

ser	  i	  dag,	  er	  primært	  standardiserede	  test,	  som	  PISA	  og	  eksamener,	  der	  ligger	  
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vægt	  på	  elevernes	  kompetencer,	  ift.	  Viden	  og	  færdigheder,	  og	  ikke	  rummer	  

elevernes	  evner	  til	  fx	  at	  være	  kreativt	  skabende.	  Med	  deduktionsproblemet	  

anerkender	  den	  læringsmålorienterede	  didaktik,	  	  at	  de	  mere	  komplekse	  

undervisningsmål	  må	  formuleres	  og	  bedømmes	  på	  en	  anden	  måde.	  Dette	  giver	  

den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  ikke	  en	  løsning	  på,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  

overvejelser	  om	  nødvendigheden	  af	  dem	  i	  det	  moderne	  samfund.	  	  

På	  den	  anden	  side	  ’skriger’	  de	  danske	  virksomheder	  på	  kreative	  og	  innovative	  

ansatte(Tanggaard,2015)	  og	  det	  er	  en	  gængs	  talemåde	  at	  ”Danmarks	  skal	  leve	  af	  

kreativitet”.	  Det	  understreger	  problematikken	  og	  det	  der	  kan	  synes	  paradoksalt	  

ved	  indførelsen	  af	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning.	  	  

Det	  er	  også	  tydeligt	  at	  lærerne	  i	  interviewene	  vægter	  det	  kreativt	  skabende	  højt	  

ved	  at	  anerkende	  elevernes	  handlinger	  med	  positiv	  opmærksomhed,	  og	  give	  det	  

en	  stor	  plads	  i	  undervisningen.	  Det	  kan	  overvejes,	  om	  det	  at	  musikfaget	  ikke	  er	  et	  

eksamensfag,	  har	  nogen	  indflydelse	  på	  dette,	  da	  der	  derfor	  ikke	  kommer	  nogle	  

opfølgning	  på	  om	  den	  ønskede	  læring	  er	  opnået.	  Det	  er	  lovpligtigt	  at	  lærerne	  skal	  

benytte	  sig	  af	  FFM	  i	  deres	  undervisningsplanlægning	  (årsplaner	  og	  elevplaner),	  

hvilket	  ledelsen	  derfor	  burde	  slå	  ned	  på,	  når	  det	  ikke	  sker.	  Derudover	  er	  lærerne	  

i	  interviewene	  også	  pålagt	  at	  implementere	  den	  læringsmålstyrede	  

undervisningen,	  hvilket	  der	  tilsyneladende	  ikke	  bliver	  fulgt	  op	  på,	  og	  derfor	  

bliver	  ignoreret.	  	  	  

	  

Elevernes	  mulighed	  for	  at	  være	  kreativt	  skabende	  

Det	  er	  tydeligt	  at	  selvom	  lærerne	  har	  svært	  ved	  konkret	  at	  definere	  det	  kreativt	  

skabende,	  så	  har	  de	  dog	  alle	  en	  forståelse,	  som	  de	  nøje	  forsøger	  at	  leve	  op	  til,	  og	  

efterstræber	  at	  se	  hos	  deres	  elever.	  At	  kreativitet	  er	  sådan	  et	  kompleks	  begreb	  

og	  dermed	  ikke	  kan	  nedbrydes	  til	  adfærdsbeskrivelser	  så	  let	  som	  faglig	  viden	  og	  

færdigheder,	  må	  også	  betyde	  at	  det	  for	  eleverne	  er	  tæt	  på	  umuligt	  at	  vide,	  hvad	  

det	  egentligt	  handler	  om.	  	  Igennem	  uformelle	  normer	  i	  klassen	  må	  eleverne	  altså	  

forsøge	  at	  fornemme,	  hvordan	  det	  skal	  komme	  til	  udtryk.	  Det	  kan	  derfor	  tænkes	  

at	  nogle	  elever	  kan	  gennemskue	  det	  og	  måske	  udvise	  det,	  andre	  elever	  vil	  gøre	  

det	  helt	  af	  sig	  selv	  uden	  at	  vide	  det,	  og	  en	  helt	  tredje	  gruppe	  vil	  ikke	  kunne	  

gennemskue	  det,	  og	  derfor	  ikke	  have	  muligheden	  for	  at	  udvise	  det.	  Her	  har	  vi	  en	  

problematik	  som	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  netop	  forsøger	  at	  gøre	  op	  
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med,	  ved	  at	  tydeliggøre	  for	  eleverne,	  hvad	  der	  lige	  præcis	  forventes	  af	  dem.	  

Derfor	  ville	  læringsmål	  der	  kunne	  støtte	  eleverne	  i	  den	  kreativt	  skabende	  proces	  

altså	  være	  med	  til	  at	  give	  alle	  elever	  en	  fair	  chance	  for	  at	  lære	  at	  være	  kreativt	  

skabende,	  og	  ikke	  kun	  undtagelsesmennesket.	  Her	  vender	  vi	  dog	  igen	  tilbage	  til	  

deduktionsproblemet.	  Modsat	  kan	  det	  tænkes,	  at	  man	  godt	  kunne	  implementere	  

nogle	  undervisningsmål	  i	  undervisningen,	  som	  ikke	  blev	  nedbrudt	  til	  læringsmål,	  

og	  som	  Lene	  Tanggaard	  beskriver	  det,	  forbliver	  undervisningsmål,	  og	  dermed	  

kan	  rumme	  det	  umiddelbare	  og	  kreative.	  At	  disse	  mål	  ikke	  bliver	  bedømt	  i	  

standardiserede	  test,	  behøver	  nødvendigvis	  ikke	  være	  negativt,	  da	  det	  giver	  

læreren	  en	  mulighed	  for	  at	  opdrage	  og	  støtte	  eleverne	  i	  deres	  alsidighed.	  Test	  og	  

eksaminer	  fylder	  kun	  en	  lille	  del	  af	  skoleåret,	  og	  i	  al	  den	  resterende	  tid,	  er	  det	  de	  

sociale	  bånd	  mellem	  lærer	  og	  elev,	  og	  elever	  imellem,	  der	  har	  betydning	  for	  om	  

eleven	  føler	  sig	  anerkendt	  i	  skolen	  som	  den	  person	  han/hun	  er.	  Læreren	  har	  

altså	  en	  kæmpe	  rolle	  og	  mulighed	  for	  at	  styrke	  den	  kreativt	  skabende	  

kompetence.	  I	  interviewene	  giver	  lærerne	  udtryk	  for	  at	  	  standardiseringen	  af	  

undervisningen,	  netop	  strider	  i	  mod	  mangfoldigheden.	  	  

At	  nogle	  mål	  kan	  forblive	  undervisningsmål	  og	  ikke	  skal	  bedømmes	  i	  test	  og	  

eksaminer,	  give	  lærerne	  en	  mulighed	  for	  at	  tage	  nogle	  personlige	  valg,	  og	  kan	  

dermed	  indeholde	  lærernes	  mangfoldighed	  og	  metodefrihed.	  	  

Dog	  skal	  det	  nævnes	  at	  det	  er	  nærliggende	  at	  tænke,	  at	  hvis	  lærerene	  havde	  den	  

samme	  definition	  af	  kreativitet,	  da	  ville	  deres	  måde	  at	  se	  det	  på	  måske	  også	  være	  

mere	  ensrettet	  og	  omfavne	  flere	  elever.	  Det	  kan	  her	  overvejes	  om	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning	  kan	  bidrage	  til	  netop	  dette!	  Ved	  at	  forsøge	  at	  

operationalisere	  det	  kreativt	  skabende	  ud	  fra	  en	  given	  definition	  medfølger	  altså	  

nogle	  refleksioner	  om,	  hvad	  man	  skal	  mestre	  for	  at	  kunne	  arbejde	  sig	  hen	  imod	  

at	  være	  kreativt	  skabende.	  I	  musikundervisningen	  kan	  det	  bidrage	  til	  en	  

forståelse	  af	  elever,	  der	  ikke	  har	  musikfaglige	  færdigheder	  fx	  	  at	  kunne	  spille	  et	  

instrument,	  altså	  har	  sværere	  ved	  at	  være	  kreativt	  skabende	  i	  aktiviteter	  hvor	  

netop	  dette	  skal	  benyttes.	  Disse	  refleksioner	  kan	  yderligere	  danne	  grundlag	  for	  

aktiviteter	  bruger	  det	  kreativt	  skabende	  element	  på	  forskellige	  måder,	  så	  alle	  

elever	  får	  mulighed	  for	  at	  lære	  det,	  og	  læreren	  derved	  kan	  anerkende	  de	  

forskellige	  måder	  det	  kan	  komme	  til	  udtryk	  på.	  	  
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Konklusion	  

Der	  er	  ingen	  klar	  definition	  på	  ’det	  kreativt	  skabende’	  i	  musikundervisningen,	  i	  

udlægningerne	  fra	  lærerne	  i	  mine	  interviews.	  Lærerne,	  har	  alle	  forskellige	  

beskrivelse,	  og	  prioritere	  det	  også	  forskelligt.	  Der	  er	  dog	  nogle	  ting	  der	  går	  igen,	  

fx	  at	  det	  kreativt	  skabende	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  at	  være	  ’nyt	  og	  overraskende’.	  

Denne	  beskrivelse	  er	  dog	  på	  ingen	  måde	  adfærdsbeskrivende,	  og	  derfor	  er	  det	  

kun	  igennem	  de	  uformelle	  normer	  i	  klassen	  at	  eleverne	  har	  mulighed	  for	  at	  vide,	  

hvordan	  det	  skal	  se	  ud.	  Ved	  at	  lærerne	  anerkender	  de	  elever,	  der	  af	  sig	  selv	  

finder	  på	  ’overraskende’	  ting	  og	  springer	  rammerne	  for	  aktiviteterne,	  er	  de	  med	  

til	  at	  sætte	  de	  uformelle	  normer	  til	  det	  kreativt	  skabende.	  De	  elever,	  der	  ikke	  

udviser	  samme	  ’overraskelsesevne’	  er	  altså	  i	  denne	  forstand	  ikke	  kreativt	  

skabende,	  og	  kan	  risikere	  og	  blive	  kategoriseret	  som	  afvigere.	  	  

Da	  en	  af	  de	  grundlæggende	  elementer	  i	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  er,	  

at	  ligestille	  alle	  elever,	  og	  dermed	  give	  alle	  de	  samme	  muligheder,	  kan	  denne	  

tankegang	  være	  med	  til	  at	  gøre,	  at	  det	  ’kreativt	  skabende’	  ikke	  kun	  er	  for	  

undtagelsesmennesker,	  hvis	  det	  bruges	  rigtig.	  Hvis	  målene	  bliver	  for	  stramme	  og	  

adfærdsregulerende,	  går	  kreativiteten	  tabt.	  Hvis	  der	  derimod	  kan	  udformes	  

’undervisningsmål’	  der	  kan	  rammesætte	  det	  kreativt	  skabende	  i	  

musikundervisningen,	  vil	  det	  kunne	  bidrage	  til	  at	  lærerne	  er	  mere	  

opmærksomme	  på,	  hvordan	  de	  netop	  definerer	  det	  ’kreativt	  skabende’.	  	  

	  

Det	  kommer	  yderlige	  til	  udtryk	  i	  mine	  3	  interviews	  at	  disse	  lærere	  ikke	  benytter	  

sig	  af	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning.	  Det	  fremkommer	  at	  det	  bl.a.	  skyldes,	  

dels	  en	  manglende	  viden,	  både	  i	  form	  af	  praksisviden,	  men	  også	  en	  teoretisk	  

viden.	  Der	  er	  ikke	  rigtig	  nogle	  der	  egentlig	  ved	  ’hvad	  det	  er’.	  	  

Det	  viser	  sig	  også	  at	  den	  manglende	  anvendelse,	  på	  sin	  vis,	  bliver	  anerkendt	  af	  de	  

pågældende	  ledelser,	  i	  form	  af	  en	  mangel	  på	  synlige	  krav,	  og	  dermed	  også	  en	  

accept	  af	  situationen	  som	  den	  er.	  Det	  skal	  dog	  siges	  at	  analysen	  ikke	  berører	  

ledelsens	  aspekt,	  og	  at	  det	  derfor	  ikke	  kan	  konkluders	  hvorledes	  de	  har	  gjort	  sig	  

nogle	  synlige	  krav,	  men	  kun	  at	  lærerene	  her,	  ikke	  synes	  at	  mærke	  til	  det.	  	  

Lærerne	  beskriver	  alle	  hvordan	  de	  arbejder	  med	  det	  kreativt	  skabende	  i	  deres	  

undervisning,	  hvilket	  giver	  udtryk	  for	  noget	  praksisviden,	  der	  dominere	  deres	  

måde	  at	  undervise	  på.	  	  
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Hvis	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  skal	  implementeres	  i	  folkeskolen,	  på	  

den	  af	  ministeriet	  ønskede	  måde,	  kræver	  det	  altså	  tid,	  så	  lærerene	  langsomt	  kan	  

få	  opbygget	  nogle	  positive	  praksiserfaringer	  og	  dermed	  praksisviden,	  som	  kan	  

rykke	  til	  deres	  forståelser	  af	  hvad	  ’god	  undervisning’	  er,	  ift.	  det	  kreativt	  

skabende	  i	  musikundervisningen.	  Da	  kan	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  

bidrage	  med	  nogle	  klare	  refleksioner	  omkring	  hvordan	  det	  ’kreativt	  skabende’	  

ser	  ud	  i	  musikundervisningen.	  Dette	  kan	  tænkes	  gøre	  op	  med	  nogle	  af	  de	  

uheldige	  kategoriseringer	  af	  elever	  som	  væren	  ’ikke	  kreativt	  skabende’,	  og	  der	  

kan	  blive	  åbnet	  op	  for	  begrebet	  så	  alle	  elever	  kan	  have	  muligheden	  for	  at	  lære	  at	  

være	  ’kreativt	  skabende’,	  og	  derfor	  ikke	  kun	  er	  for	  dem	  med	  talent,	  

undtagelsesmennesket.	  	  

Det	  vil	  i	  dette	  tilfælde	  handle	  om	  at	  sætte	  nogle	  undervisningsmål,	  der	  beskriver	  

elevernes	  evne	  til	  at	  overskride	  de	  opstillede	  læringsmål,	  ved	  at	  gå	  deres	  egne	  

veje,	  fordybe	  sig	  og	  udtrykke	  sig	  på	  deres	  alsidige	  måder.	  Disse	  mål	  kan	  lærerne	  

imødekomme	  ved	  at	  gribe	  disse	  situationer	  når	  de	  opstår,	  og	  give	  eleverne	  lov	  til	  

at	  vende	  sig	  væk	  fra	  læringsmålet	  for	  en	  stund.	  	  

Som	  det	  nævnes	  i	  indledning	  giver	  implementeringen	  af	  den	  læringsmålsstyrede	  

undervisning	  udtryk	  for	  et	  ’paradigme	  skift’.	  Så	  store	  ændringer	  tager	  lang	  tid	  at	  

indføre,	  og	  et	  stærk	  samarbejde	  mellem	  ledelse,	  lærere	  og	  elever.	  Dette	  leder	  mig	  

til	  yderligere	  overvejelser	  relevante	  ift.	  min	  problemformulering:	  	  

PERSPEKTIVERING	  	  

Arbejdet	  med	  denne	  problemformulering,	  har	  givet	  mig	  yderligere	  fleksioner	  om	  

perspektiver	  og	  positioner	  som	  kunne	  være	  interessant	  at	  undersøge.	  	  

Det	  kunne	  være	  interessant	  at	  undersige	  hvordan	  eleverne	  oplever	  denne	  

målorientering,	  og	  yderlige	  hvordan	  de	  oplever	  det	  kreativt	  skabende,	  ud	  fra	  de	  

beskrivelser	  lærerne	  kommer	  med.	  Dermed	  også	  om	  lærernes	  kategorisering	  af	  

eleverne	  som	  værende	  kreative	  eller	  ’ikke	  kreative’	  har	  indflydelse	  på	  elevernes	  

narrativer,	  og	  dermed	  identitet.	  Hertil	  kunne	  det	  også	  være	  interessant	  at	  

undersøge	  det	  dannelsesideal	  der	  er	  i	  folkeskolen	  i	  dag,	  og	  hvorvidt	  det	  

læringsmålstyrede	  undervisning	  påvirker	  det,	  eller	  kan	  komme	  til	  at	  påvirke	  det	  

på	  sigt.	  	  
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Ydermere	  kunne	  der	  være	  interessant	  at	  undersøge	  hvorvidt	  skoleledelsens	  

holdning	  til	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  hænger	  sammen	  med	  lærernes	  

udlægning.	  	  

Da	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  er	  et	  ’nyt’	  tiltag,	  kunne	  det	  også	  være	  

interessant	  at	  undersøge	  ’processen’	  på	  de	  forskellige	  skoler.	  Dvs.	  om	  der	  er	  

forskel	  på	  hvilke	  fag	  der	  er	  i	  ’rampelyset’	  i	  forhold	  til	  implementeringen	  af	  den	  

læringsmålstyrede	  undervisning,	  da	  der	  jo	  i	  form	  af	  PISA	  test	  og	  eksaminer,	  er	  

stort	  fokus	  på	  at	  øge	  fagligheden	  i	  eksamensfagene,	  og	  dermed	  kunne	  det	  tænkes	  

at	  de	  eksamensfri-‐fag	  kommer	  i	  sidste	  række	  i	  denne	  ’proces’.	  	  

PRAKSISUDVIKLING	  

Da	  denne	  opgave	  belyser	  at	  der	  er	  i	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning,	  som	  

beskrevet	  af	  undervisningsministeriet,	  ikke	  er	  medtænkt	  deduktionsproblemet,	  

og	  dermed	  indeholder	  en	  risiko	  for	  at	  komplekse	  kompetencer,	  der	  ikke	  kan	  

adfærdsbeskrives,	  helt	  udelades	  i	  undervisningen.	  Derfor	  finder	  jeg	  det	  relevant	  

at	  reflektere	  over	  hvorpå	  den	  læringsmålstyrede	  undervisning	  kan	  

implementeres	  i	  folkeskolen,	  samtidig	  med	  at	  der	  er	  fokus	  på	  de	  ting	  der	  ikke	  

kan	  adfærdsbeskrives	  og	  dermed	  måles.	  At	  der	  er	  et	  både	  nationalt	  og	  

internationalt	  fokus	  på	  faglighed,	  gør	  at	  det	  er	  svært	  at	  verificere	  en	  læring	  hvis	  

den	  ikke	  kan	  måles	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde.	  Derfor	  er	  det	  altså	  en	  opgave	  

der	  endnu	  er	  op	  til	  læreren	  selv	  at	  implementere	  i	  sin	  undervisning,	  i	  

relationerne	  med	  eleverne,	  	  i	  opdragelsen	  og	  dannelsen.	  	  I	  relationen	  med	  

eleverne	  kan	  læreren	  anerkende	  elevernes	  alsidige	  udvikling,	  og	  dermed	  også	  en	  

adfærd	  der	  ikke	  er	  styret	  af	  målene.	  Her	  kan	  den	  kreativt	  skabende	  kompetence	  

blive	  anderkendt,	  og	  styrket.	  Det	  læringsmålstyrede	  undervisning	  kan	  her	  

bidrage	  til	  at	  læreren	  for	  fokus	  på	  hvordan	  det	  kreativt	  skabende	  kan	  beskrives	  i	  

nogle	  overordnede	  undervisningsmål,	  der	  fx	  beskriver	  elevens	  evne	  til	  at	  springe	  

fra	  normen	  og	  gå	  sine	  egne	  veje,	  fordybe	  sig,	  ture	  at	  fejle,	  for	  derefter	  at	  se	  hvor	  

fejlen	  kan	  føre	  dem	  hen.	  Det	  må	  altså	  være	  nogle	  åbne	  undervisningsmål,	  der	  

betoner	  det	  kreativt	  skabende	  i	  musikundervisningen,	  og	  som	  dermed	  giver	  alle	  

elever	  en	  mulighed	  for	  at	  være	  kreativt	  skabende.	  
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BILAG	  	  

Bilag	  1	  –	  Didaktiske	  modeller	   	  
	  
Den	  læringsmålorienterede	  didaktiks	  model	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
KILDE:	  (Keiding,2013,	  383)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
KILDE:(Undervisningsministeriet,	  2014,	  9)	  
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Bilag	  2	  –	  Semistruktureret	  interviewguide	  	  
	  
Forskningsspørg
smål	  

Interviewspørgsmål	   Uddybende	  	  

Hvilket	  fagsyn	  
og	  værdier	  
hersker	  der	  hos	  
musiklæreren	  i	  
folkeskolen,	  	  i	  
forbindelse	  med	  
begrebet	  
”kreativitet”	  	  &	  
det	  at	  være	  
kreativ	  i	  en	  
skabene	  proces.	  	  	  

• Kan	  du	  fortælle	  mig	  hvad	  
du	  forbinder	  med	  	  
kreativitet	  (ift.	  at	  skabe	  
noget	  nyt)	  i	  musikfaget?	  

• Hvilken	  plads	  føler	  du	  at	  det	  
kreativt	  skabene	  har	  i	  
musikundervisningen?	  	  

• Der	  har	  været	  meget	  snak	  
om	  hvor	  vigtig	  de	  kreative	  
og	  innovative	  dele	  af	  
undervisningen	  er	  de	  sidste	  
par	  år(NFF).	  	  
?Hvordan	  arbejder	  du	  med	  
der	  her	  i	  din	  undervisning	  
og	  hvordan	  ser	  det	  ud?	  

• Har	  det	  været	  sådan	  hele	  
tiden	  eller	  har	  det	  forandret	  
sig?	  

• Har	  det	  ændret	  den	  måde	  
du	  arbejder	  med	  	  det	  i	  din	  
undervisning?	  	  

• (Hvis	  ja)	  hvilke	  ændringer,	  
og	  hvordan	  ses	  det	  i	  din	  
undervisning?	  
	  

	  
	  
	  
	  

• generelt/	  i	  din	  
undervisning.	  	  

Hvordan	  
implementeres	  
de	  kreativt	  
skabene	  
processer	  i	  
musikundervisn
ingen.	  –	  Praksis.	  	  
	  
	  
Bliv	  her	  længe!	  

• Fortæl	  mig	  om	  den	  sidste	  
gang	  du	  arbejdede	  	  med	  
kreativt	  skabene	  processer	  i	  
musikundervisningen.	  	  

• Har	  du	  en	  bestemt	  metode	  
du	  anvender	  når	  du	  skal	  
undervise	  eleverne	  i	  at	  
arbejde	  kreativt	  skabene?	  	  

• (Hvis	  ja)	  Kan	  du	  kort	  
opridse	  denne?	  

	  

• Hvor	  eleverne	  selv	  
skulle	  udarbejde	  	  

noget.	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Hvis	   nej,	   På	   hvilken	  
måde	   griber	   du	   det	  
an	  på?	  

	  
	  	  

• Hvorfor	  netop	  denne	  
metode?	  

	  	  	  
Benyttelse	  af	  
læringsmålstyre
t	  undervining.	  

• Med	  den	  nye	  skolereform,	  
er	  der	  kommet	  et	  krav	  til	  at	  
arbejde	  med	  målstyret	  

	  
	  
	  

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Freja	  Weisberg	  Jakobsen	  	   Professionsbachelorprojekt	  	   D.	  18.01.2016	  
30121127	   Metropol	  –Institut	  for	  skole	  og	  læring	  

Læringsmålstyret	  undervisning	  og	  det	  kreativt	  skabende	  i	  musikundervisningen	  
	  

50	  

målstyret	  
undervisning.-‐	  
nye	  
folkeskolerefor
m,	  nye	  krav	  til	  
undervisningen.	  	  

undervisning,	  helt	  specifikt;	  
undervisningsmål.	  

• Hvilke	  ændringer	  forstår	  du	  
som	  de	  vigtigste	  

• Har	  du	  oplevet	  en	  ændring	  i	  
den	  undervisning	  efter	  
dette?	  	  

• (hvis	  ja)Hvordan	  kommer	  
det	  til	  udtryk?	  	  

• (Har	  du	  benyttet	  
undervisningsmål	  
(læringsmål)	  i	  forbindelse	  
med	  undervisning	  i	  de	  
kreativt	  skabene	  processer	  

• (hvis	  ja)	  Hvordan	  har	  du	  
brugt	  det,	  og	  hvordan	  
syntes	  du	  at	  det	  gik?	  )	  

udpensel	  det!	  Hav	  målene	  med!	  
Ufordre	  dem,	  
.	  	  
Kan	  du	  komme	  med	  et	  eksempel	  
på	  et	  mål?	  	  

• Er	  det	  noget	  du	  vil	  benytte	  
dig	  af	  i	  undervisningen	  
fremover	  ?	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
• Hvis	  nej.	  Hvorfor	  

ikke?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
• Hvis	  nej.	  Hvorfor	  

ikke?	  	  

Fokus	  på	  
eleverne.	  
Hvordan	  ser	  
kreativitet	  ud.	  	  

Perspektivskifte-‐	  	  
Hvis	  der	  er	  en	  historie	  –	  hvordan	  
tror	  	  

	  
Kan	  du	  fortælle	  om	  en	  gang	  
hvor	  du	  oplevede	  en	  eller	  
flere	  elever	  der	  arbejde	  
kreativt	  skabene?	  	  

• Fortæl	  mig	  så	  meget	  du	  kan	  
om	  oplevelsen,	  så	  detaljeret	  
som	  du	  vil.	  	  

• Ift.	  denne	  oplevelse	  har	  du	  
så	  også	  en	  hvor	  en	  eller	  
flere	  elever	  ikke	  opnåede	  at	  
arbejde	  kreativt	  skabene?	  	  

• Fortæl	  mig	  så	  meget	  du	  kan	  
om	  denne	  oplevelse,	  og	  igen	  
så	  detaljeret	  som	  du	  kan?	  	  

• Oplever	  du	  i	  din	  
undervisning	  at	  der	  er	  
nogle	  elever	  der	  har	  lettere	  
ved	  at	  arbejde	  kreativt	  
skabene	  end	  andre?	  	  
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• Hvordan	  komme	  dette	  til	  
udtryk?	  	  

• Har	  du	  en	  formodning	  om	  
hvorfor	  det	  netop	  kunne	  
være	  disse	  elever	  frem	  for	  
andre?	  	  

	  
	  

	   Hvordan	  ser	  du	  sammenhængen	  
mellem	  målstyretundervisning	  og	  
kreative	  processer?	  
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Bilag	  3	  –	  Blooms	  Taksonomi	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
KILDE:	  https://omvendtundervisning.wordpress.com/teori/blooms-‐taksanomi/	  
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Bilag	  4	  –	  interviews	  	  
	  
Links	  til	  Dreambroker	  
	  

• Interview	  1	  (K):	  	  
https://www.dreambroker.com/channel/0m8uj1mw/tf09iqlh	  

	  
• Interview	  2	  (H):	  

https://www.dreambroker.com/channel/0m8uj1mw/qrs8hqr8	  
	  

• Interview	  3	  (J):	  
https://www.dreambroker.com/channel/0m8uj1mw/tr93o5ow	  
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