
Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Fremtidens undervisning 
Folkeskolereformen 
Søren Bechmann, Fagkonsulent i Ministeriet for Børn og Undervisning 

 

• Kategorisering af IT-baserede anvendelsesmuligheder, lærernes skiftende roller 
gennem tiderne og synet på verden. 

• Folkeskolereformen – påvirker det musikskolen? 

Find links på www.musikogit.dk  

http://www.musikogit.dk/
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Computeren kan betragtes og anvendes som: 

• Simuleringsværktøj 

f.eks. Akkompagnement 

• Indlæringsværktøj 

f.eks. Fakta, færdighedstræning 

• Kreativt værktøj 

f.eks. produktion af lydforløb, DJ 

• Fænomen 

f.eks. IT som filter 

• Kommunikationsværktøj 

f.eks. ”put and take”, musikdeling, 

restrukturering 

   Der etableres en form for læringsfellesskap 

hvor eleverne konstruerer og manipulerer 

materialet, ressonnerer med begreper og 

fenomener og reflekterer over process og 

produkt. 

(Peter Dyndahl) 
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IKT-relaterede 

fagidentiteter (P. Dyndahl) 

Fagdidaktisk vinkel på 

computeren – computeren 

som: 

Lignende internationale 

begreber: 

Akkompagnert musicering Simuleringsværktøj CAP 

Kunnskapsfaget musikk Indlæringsværktøj CAI 

Det skapende musikkfaget Kreativt værktøj CAC 

Mediefaget musikk Fænomen - 

Nettverksfaget musikk Kommunikationsværkktøj CAF 

En foreløbig model… 

Syn på verden: 

Strukturalisme 

Positivisme 

Konstruktivisme 

Socialkonstruktivisme 
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Lærerens rolle i lyset af kulturforandringer 
(Antropolog Margaret Mead) 

• Postfigurativ 
kultur 
 
Generationspræget 
og forholdsvis  
tidsløs. 

Børneklaverbog, 1892 
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• Cofigurativ kultur 

Reformpædagogik, man lærer af jævnaldrende. 

 

• Præfigurativ kultur 

Ingen vejledere, forbilledet er det endnu ukendte. 
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IKT-relaterede 

fagidentiteter (P. 

Dyndahl) 

Fagdidaktisk vinkel på 

computeren – 

computeren som: 

Lignende internationale 

begreber: 

Akkompagnert 

musicering 

Simuleringsværktøj CAP 

Kunnskapsfaget musikk Indlæringsværktøj CAI 

Det skapende 

musikkfaget 

Kreativt værktøj CAC 

Mediefaget musikk Fænomen - 

Nettverksfaget musikk Kommunikations-

værkktøj 

CAF 

Samlet model for moderne medier i undervisningen 
i relation til natur og kultur 

Syn på verden: Kulturblik på 

computeren 

Strukturalisme Postfigurative 

Positivisme Postfigurative 

Konstruktivisme Cofigurative 

Socialkonstruktivisme Præfigurative 
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• I hvor høj grad  skal der tages hensyn til de moderne 
 medier som kommunikationsværktøj? 

• Jeg vil bare gerne lave musik.  
Behøver man at spille noget – kan man ikke bare gå til lydproduktion? 

Spørgsmål til debat. 
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Folkeskolereformen 
- deroute eller muligheder 
•  Hvilke typer af samarbejde mellem musikskole og folkeskole praktiserer I hver 

især?  

•  Hvilke typer af barrierer eller begrænsninger kender I til? 

Med reformen følger en ny type timer – aktivitetstimer.  

Regeringen foreslår, at eleverne i en mere sammenhængende skoledag skal have ca. 13 aktivitetstimer 

om ugen i børnehaveklassen og ca. 5-9 aktivitetstimer om ugen i 5.-9. klasse.  
 
• Hvad giver det af muligheder og begrænsninger? 


