
Kommentarer til forslag til nye mål og 
centrale kundskabs- og færdighedsområder 
for musik 
Som bekendt skal der udarbejdes nye mål og 
centrale kundskabs- og færdighedsområder for 
musik i læreruddannelsen. Nedenfor præsen-
terer skrivegruppen baggrunden for sit forslag 
og derefter selve forslaget. 
 
Skrivegruppe, styregruppe og 
referencegruppe 
Der er nedsat en styregruppe, som fungerer 
som sparringspartner for Undervisningsmini-
steriet i arbejdet med at formulere og udstikke 
rammer for CKF-arbejdet. Styregruppen del-
tager i overordnede drøftelser. 
 For hvert fag er der så nedsat en skrive-
gruppe, der har til opgave at udarbejde udkast 
til mål og CKF’er ifølge ministeriets retnings-
linjer. For musikfaget består skrivegruppen af 
Steen Lembcke (censornæstformand for 
musik i læreruddannelsen) og Jesper Juellund 
Jensen (formand for Seminariernes Musik-
lærerforening). 
 Endelig er der nedsat en referencegruppe, 
hvis medlemmer er udpeget af relevante orga-
nisationer. Referencegruppen følger og kom-
menterer de faglige gruppers arbejde med at 
udmønte de overordnede retningslinjer i kon-
krete mål og CKF’er. 
 
Tidsplan 
Skrivegrupperne var indkaldt til indledende 
møde af Undervisningsministeriet den 25. 
august 2006. Samme dag gik vi i skrivegrup-
pen for musik i gang med arbejdet, der blev 
fortsat på et møde 9. september, hvor vi på 
baggrund af ministeriets retningslinjer udar-
bejdede en skitse, som har dannet grundlag for 
rådgivning fra nogle udvalgte samarbejds-
partnere, blandt andre Frede V. Nielsen, Finn 
Holst, Søren Thirup og Bente Søndergaard. 
 Skrivegruppen har derefter på et møde 22. 
september udarbejdet et mere færdigt forslag. 
som sendes i den nuværende form til Under-
visningsministeriet. Her gennemlæses forslag-
et, der præsenteres for styregruppen den 6. ok-

tober. Skrivegrupperne får så tilbagemelding-
er i løbet af uge 41. I mellemtiden vil vi i 
skrivegruppen diskutere og kommentere for-
slaget med andre interessenter, først og frem-
mest medlemmerne i Seminariernes Musik-
lærerforening på „Faglige drøftelser“ i Odense 
den 7. oktober 2006. 

Skrivegrupperne har frist for eventuelle 
justeringer den 26. oktober om morgenen, 
hvorefter de nye forslag behandles på et styre-
gruppemøde den 31. oktober. Hvis der er be-
hov for en yderligere runde, sker det i løbet af 
ugerne 44 & 45 med endelig aflevering den 
13. november. 
 
Formulering i kompetencetermer 
Målene for de enkelte fag skal nu ifølge 
Undervisningsministeriets kommissorium 
formuleres i kompetencetermer. I de centrale 
kundskabs- og færdighedsområder angives 
det, der er centralt for at opnå lærerkompe-
tence. I stedet for et indhold skal der altså nu i 
målet stå, hvad den studerende skal kunne. Vi 
har i skrivegruppen forsøgt overalt på denne 
måde at fokusere på den studerendes kompe-
tencer, også selv om vi har brugt andre ord. 
 
Todeling af ckf 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder 
skal opdeles i to dele: „Fagdidaktik (fagdidak-
tisk/fagmetodisk dimension)“ og „fagområ-
der“. Opdelingen forklares således: 
 

Linjefagenes faglighed 
 
 
De kundskaber og fær-
digheder inden for fag-
didaktik/metodik, der 
er centrale med henblik 
på at opnå 

 De kundskaber og færdig-
heder inden for skole-
fagets fagområder, der er 
centrale med henblik på 
at opnå 

 
 
 

Kompetence til at undervise i faget 
og udvikle undervisning i faget 
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Fagdidaktik 
Der arbejdes med en udvidet „praksisnær“ de-
finition af fagdidaktik, der omfatter fagmeto-
dik. Overskriften, som er bestemt af retnings-
linjerne, er derfor det ikke særlig mundrette 
„Fagdidaktik (fagdidaktisk/fagmetodisk di-
mension)“. 

Vi har her foretaget en opdeling i to dele: 
Første del – „fagdidaktik i praksis“ – er rettet 
mod konkret undervisning, mod konkret prak-
sis, og inkluderer såvel kundskaber som fær-
digheder (herunder fx musikledelse). Anden 
del – teoretisk fagdidaktik – er mere generel, 
analyserende og reflekterende. 

Vores formål med denne opdeling er dob-
belt: På den ene side (første del) ønsker vi at 
understrege, at konkret undervisning må be-
handles teoretisk, og vi har derfor ønsket at 
sammenkæde fx musikledelse og metodik i 
samme afsnit. På den anden side (anden del) 
anerkender vi, at der kan være visse emner, 
hvor det kan være nyttigt at anlægge et teore-
tisk perspektiv, også uden at dette straks skal 
nyttiggøres i forhold til egen undervisnings-
praksis. 
 

Fagområder 
Vi har så vidt muligt ønsket i formuleringen af 
fagområderne at tydeliggøre, hvordan der er 
tale om „håndværksmæssig kunnen og musik-
faglige kundskaber og færdigheder, som er 
nødvendige for at kunne varetage musikun-
dervisning i folkeskolen samt anden musik-
undervisning og –formidling.“ Det har vi 
blandt andet forsøgt ved ikke at se områderne 
isoleret, men overalt at integrere professions-
perspektivet. Fagområderne er opdelt i fire 
dele: 
– Musikforståelse. 
– Musikudøvelse. 
– Musikalsk skaben. 
– Personlige musikalske færdigheder i sang, 

brugsklaver og instrumentspil. 
 
Læs mere 
På hjemmesiden for Seminariernes Musiklæ-
rerforening, semmus.dk, kan man læse meget 
mere om arbejdet med nye mål og centrale 
kundskabs- og færdighedsområder for musik-
faget under punktet „CKF-revision“. Her kan 
man blandt andet finde kommissoriets fulde 
ordlyd, styre- og referencegruppens sammen-
sætning, dagsordener, lov og bemærkninger 
for ny læreruddannelse og meget andet.  
 

Steen Lembcke & Jesper Juellund Jensen 

 


