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De overordnede rammer for EducOpera 
som redskab og metode (IO1)

Projektet EducOpera sigter efter at bekæmpe tidligt frafald i skolesystemet gennem 
tilegnelsen af færdigheder og kompetencer ved hjælp af undervisning i opera. For at 
opnå dette, er intentionen at designe tre såkaldte intellektuelle outputs:

1- Et redskab og en metode (IO1) til at identificere og evaluere om de kompetencer 
som teenagere tilegner sig ved både generel musikundervisning og undervisning i 
opera, kan være relevante og nyttige i forhold til hvad der kræves i skolen.

2- Et undervisningsprogram for fagpersoner (IO2) hvor undervisere og lign. uddannes 
inden for denne pædagogiske tilgang med sigtet om at berige deres professionelle 
praksis samt at gøre dem i stand til at benytte IO1 i evalueringen af elever.

3- En vejledning til fagfolk, som skal klæde dem på til at forklare og videreformidle 
EducOpera-tilgangen til andre undervisere, særligt musikundervisere, både indenfor og 
uden for skole-regi (IO3). Dette for at skabe en forbindelse mellem formel-, uformel og 
ikke-formel læring, hvilket skal være med til at bekæmpe tidligt frafald i skolesystemet.  

Hvad angår IO1, er det vigtigste at opnå resultater som kan hjælpe fagfolk inden for 
fritidsaktiviteter, i deres arbejde med at støtte elever/studerende – processen af at skabe 
IO1 vil dermed indebære: 

2.1 En prototype af redskabet og metoden til at vurdere og evaluere de 
færdigheder og kompetencer elever tilegner sig gennem undervisning i opera, 
med målet om at gøre det mindre problematisk at gennemføre uddannelse. 

2.2 En test af prototypen i de 5 lande, hvor feedback indsamles blandt 
undervisere for at modificere/forbedre metoden/redskabet

2.3 En national test af værktøjet og metoden

1
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2.4 En quasi-færdig version, som skal vurderes på mødet (København, 
Danmark)

2.5 En endelig version efter gennemførelse af afprøvning i alle lande

At involvere unge i fritidsaktiviteter såsom undervisning i opera kan være en nyttig 
strategi til at bekæmpe tidligt frafald i skolesystemet, i og med, at de gennem læring i 
uformelle og ikke-formelle sammenhænge kan tilegne sig færdigheder og kompetencer 
som er nyttige eller kræves i skolen.

Opera kan dog i manges øjne ses som noget eksklusivt, intimiderende og fremmed, og 
der vil derfor være en ordliste i bilaget henvendt til dem, som ikke føler sig fortrolige 
med terminologien. Derudover vil der være en bibliografi med kilder vedrørende 
perspektiver på livslang læring.
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2 Europæisk og national politik for 
bekæmpelse af tidlig frafald i 
skolesystemet (ESL – Early School Leaving)

At reducere tidligt frafald i skolesystemet (ESL) til mindre end 10 % er afgørende for 
at opnå de centrale mål i den Europæiske 2020 plan, samt et af fem benchmarks i den 
strategiske referenceramme for det europæiske samarbejde inden for uddannelse og 
træning (Europa-kommissionen, 2011b). En høj procent af ESL er skadeligt for målet 
om at realisere livlang læring og er begrænsende for god og inkluderende vækst i 
Europa, i og med at ESL øger risikoen for arbejdsløshed, fattigdom og social eksklusion. 
Som følge heraf, repræsenterer ESL altså et spild af individers livsmuligheder og et spild 
af social og økonomisk potentiale (Europa-kommissionen, 2011c). Selvom faktorerne 
som medfører ESL varierer fra nation til nation, kan en ineffektiv politik typisk defineres 
ved tre grundlæggende utilstrækkeligheder: (1) Manglen på en omfattende strategi, 
(2) manglen på evidensbaseret politik og (3) utilstrækkelig forebyggelse og tidlig 
intervention.

Årsagerne til ESL er i høj grad individuelle (Europa-kommissionen, 2011c). På trods 
af at det er umuligt at udforme en entydig ’profil’ af tidligt frafaldende elever eller en 
tilstrækkelig omfattende liste af årsager til ESL som socialt fænomen, er det dog muligt at 
påpege bestemte mønstre (EK, 2011c). EU eksperter har identificeret syv grundlæggende 
karakteristikker blandt tidligt frafaldende elever. Der peges således på at de tenderer til: 
At komme fra fattige eller socialt dårligt stillede familier med lav uddannelsesmæssig 
baggrund; at tilhøre en social dårligt stillet minoritetsgruppe (såsom roma eller lign.) 
eller at være af indvandrerbaggrund; at tilhøre en sårbar befolkningsgruppe, såsom 
unge fra hjem som er afhængige af offentlige ydelser, teenagemødre, unge med fysiske 
eller mentale nedsatte evner, eller andre særlige undervisningsbehov; at være nødsaget 
til at skulle bidrage til familiens økonomi eller at have ansvar for andre ’voksne’ pligter, 
såsom at yde omsorg for andre familiemedlemmer; tidligere at have haft perioder med 
langvarigt fravær eller bortvisning; at have fået dårlige resultater i skolen og mangler 
uddannelsesmæssig resiliens; at have flyttet enten bopæl eller skole flere gange.
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En central pointe som Europa-kommissionen understreger, er det åbenlyse forhold 
mellem socioøkonomisk status og risikoen for tidligt frafald. Det er vigtigt at 
forstå hvorfor nogle elever kan blive ekskluderet fra skolen, for at kunne skabe den 
hensigtsmæssige politik til at sikre en succesfuld skolegang for alle og ikke blot være 
optaget af hvad hvilke konkrete ting elever skal lære for at blive accepteret som en 
uddannet borger, hvilket har været de politiske beslutningstageres hovedfokus siden 
år 2000.

I de fem lande (som er med i EducOpera-projektet), er der blevet indsamlet information 
vedrørende antallet og den sociale profil af tidligt frafaldende elever i 2016-2017, 
national politik på området som er blevet implementeret i løbet af de seneste 5-10 
år, samt information omkring de strategier der har været benyttet i forhold til at 
bekæmpe ESL, hvilke kan være brugbare eller komplementere den strategi der benyttes 
i EducOpera
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3 Kompetencetilgangen - 8 
nøglekompetencer & national offentlig 
politik

EducOperas målsætning er at mindske tidligt frafald i skolesystemet (ESL) ved 
tilegnelsen af færdigheder og kompetencer gennem undervisning i musik og opera. 
Der sigtes således efter at imødekomme de nøglekompetencer som formuleret af 
Europa-kommissionen med henblik på livslang læring (EC, 2006, opdateret i 2018). 
Musikundervisning og undervisning i opera kan bl.a. imødekomme; ”kommunikativ 
kompetence i modersmålet”/literay kompetence (NK1), ”kommunikativ kompetence 
i fremmedsprog”/multilingual kompetence (NK2), ”læringskompetence”/personlig, 
social og lære at lære kompetence (NK5) samt ”kompetence ift. kulturel bevidsthed 
og udtryksevne” (NK8). Derudover er der en målsætning om at gøre opera og musik 
tilgængeligt for unge som bor i belastede områder, og dermed give dem mulighed 
for at blive en aktiv del af kulturelle institutioner. Da globaliseringen konstant giver 
Den Europæiske Union nye udfordringer, vil enhver borger få brug for en række 
nøglekompetencer til på en fleksibel måde at kunne tilpasse sig et internationaliseret 
samfund i hurtig forandring.

Uddannelse spiller på to områder — socialt og økonomisk — en væsentlig rolle ved 
at sikre, at Europas borgere erhverver de nøglekompetencer, der er nødvendige, for 
at de på en fleksibel måde kan tilpasse sig disse forandringer. 

Kompetencer er her defineret som en kombination af viden, færdigheder og 
holdninger der er bestemt af konteksten. (eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/
TXT/?uri=celex:32006H0962). Nøglekompetencer er de kompetencer, ethvert individ 
har brug for for at opnå personlig udfoldelse og udvikling, blive aktive medborgere, blive 
integreret socialt og begå sig på arbejdsmarkedet. I denne forbindelse er hovedformålene 
med referencerammen at:  (1) identificere og definere de nøglekompetencer, der er 
nødvendige for personlig tilfredsstillelse, aktivt medborgerskab, social samhørighed 
og beskæftigelsesegnethed i et vidensbaseret samfund, (2) at støtte medlemsstaterne i 
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deres arbejde med at sikre, at unge efter grundlæggende almen- og erhvervsuddannelse 
har udviklet nøglekompetencerne i et sådant omfang, at de er rustet til voksenlivet, 
og som danner grundlag for yderligere uddannelse og arbejdslivet, og at voksne kan 
udvikle og opdatere deres nøglekompetencer hele livet igennem, (3) at frembringe et 
referenceværktøj på europæisk niveau til brug for politikere, uddannelsesudbydere, 
arbejdsgivere og de lærende selv med henblik på at fremme nationale og europæiske 
bestræbelser på at nå fælles mål og (4) at skabe en ramme for yderligere tiltag på 
fællesskabsniveau både inden for arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende uddannelses- 
og erhvervsuddannelsessystemerne og fællesskabsprogrammerne for almen og faglig 
uddannelse:

Basale færdigheder: Kommunikativ kompetence i modersmålet/
literacy kompetence: Evnen til at udtrykke og tolke begreber, tanker, 
følelser, faktiske forhold og meninger mundtligt og skriftligt (lytte, tale, læse 
og skrive, Kommunikativ kompetence i fremmedsprog/multilingual 
kompetence: Evnen til at udtrykke og tolke begreber, tanker, følelser, faktiske 
forhold og meninger mundtligt og skriftligt (lytte, tale, læse og skrive), på 
et fremmedsprog, Matematisk kompetence og naturvidenskabelig og 
teknologisk basiskompetence: Evnen til at udvikle og anvende matematisk 
tankegang med henblik på at løse problemer i dagliglivet,  Digital kompetence: 
Omfatter en sikker og kritisk brug af informationssamfundets teknologier (IST) 
til arbejde, fritid og kommunikation. 

Tværfaglige færdigheder: Læringskompetence/personlige, sociale og 
lære at lære kompetemce ”At lære at lære” – Evnen til at påbegynde og 
fortsætte en læreproces, at planlægge egen læring, bl.a. ennem en effektiv 
styring af til og information, både individuelt og i grupper, Sociale 
kompetencer og medborgerkompetencer/medborgerskabskompetence: 
Personlige, interpersonelle, interkulturelle, sociale og medborgerlige – 
dækker alle former for adfærd, der ruster et individ til at deltage effektivt og 
konsttruktivt i samfundslivet og arbejdslivet, Initiativ og iværksætterånd/
iværksætterkompetencer: Evnen til at føre idéer ud i livet. Begrebet omfatter 
kreativitet, innovation og risikotagning og evne til at planlægge og forvalte 
projekter for at nå bestemte mål, Kulturel bevidsthed og udtryksevne: 
Anerkendelse af vigtigheden af kreativt at kunne udtrykke idéer, erfaringer og 
følelser i forskellige medier, herunder musik, udøvende kunstarter, litteratur 
og visuel kunst.

1-

2-
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4 Kombinationen af formel, uformel og ikke-
formel læring - fra Bologna-processen til 
København-processen

I introduktionen til de Europæiske Retningslinjer (Cedefop, 2009), understreger Det 
Europæiske center for udvikling af Erhvervsuddannelse at ”validering af ikke-formel 
og uformel læring i stigende grad ses som en måde at forbedre livslang- og livsbred 
læring på.  Flere europæiske lande understreger vigtigheden af at synliggøre og vurdere 
den læring som finder sted uden for formelle uddannelsesinstitutioner, eksempelvis 
på arbejde, i fritidsaktiviteter og i hjemmet”. Politiske beslutningstagere og fagfolk 
står overfor to centrale udfordringer i denne proces. På den ene side må de foreslå 
en lovpligtig, eller i den mindste officiel, rammesætning som skal forbedre processen 
(top down tilgang), på den anden side skal de tilbyde praktikere og fagfolk konkrete 
værktøjer og metoder til at støtte op om processen (buttom up tilgang). Ud fra dette 
perspektiv påpeger Cedefop ligeledes på den indbyrdes afhængighed af validering 
af ikke-formel og uformel læring og certificering i det formelle uddannelsessystem, 
sammen med en bredere vifte af interessenter (stakeholders) end i formel læring.

Metoderne til vurdering af ikke-formel og uformel læring, er essentielt de same 
redskaber som anvendes til vurdering af formel læring. De skal tilpasses, kombineres og 
anvendes på en måde, som afspejler individuel specificitet og den ikke-standardiserede 
karakter af ikke-formel og uformel læring. Der findes en bred vifte af pædagogiske 
metoder designet til dette formål, ud af hvilke porteføljemetoden er den mest 
anvendte, idet den benytter en blanding af metoder og instrumenter som anvendes i 
sammenhængende faser for at skabe en sammenhængende dokumentation som viser 
individets færdigheder og kompetencer på forskellige måder.
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Kompetencer inkluderer:
I) kognitive kompetencer, hvilket indebærer anvendelsen af teorier og 
begreber så vel som uformel stiltiende viden tilegnet på baggrund af erfaring,

II) funktionelle kompetencer (færdigheder og ’know-how’), som er de 
ting en person skal kunne indenfor et specifikt arbejdsområde eller social 
aktivitet,

III) personlige kompetencer, som indebærer at vide hvordan man opfører 
sig i en bestemt situation og 

IV) etiske kompetencer, hvilke omfatter en besiddelse af visse personlige 
og faglige værdier. 

At tilegne sig en vis grad af kompetencer, er individets evne til at benytte og kombinere 
hans/hendes viden, færdigheder og bredere kompetencer i henhold til de krav der er 
forbundet med en bestemt kontekst, situation eller problemstilling.

For EducOperaporte er designet en portfolio (værktøj og metode). Ideen er at kombinere 
den formelle læring som finder sted i skoleregi og den ikke-formelle- og uformelle 
læring som finder sted uden for skoleregi, så simpelt som muligt. Hver af partnerne i 
projektet har imidlertid givet tilbagemeldinger på; hvorvidt denne tilgang er velkendt 
i deres lande, i hvilken udstrækning den benyttes i deres uddannelsesinstitutioner, 
om der er en sammenhæng mellem skole- og fritidsaktiviteter og i så fald hvordan. 
Derudover har partnerne givet tilbagemeldinger vedr. sammenhængen mellem NQF 
(National qualification framework) og EQF (European qualification framework), i 
deres respektive lande.
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5 Fordelene ved undervisning i opera – 
grundlaget for EducOpera

At lære musik fremmer både kognitiv, følelsesmæssig, fysisk og social udvikling og er 
ligeledes en vigtig kilde til kreativitet. Musikalsk og kunstnerisk uddannelse tidligt i 
livet, er nødvendig for at børn udvikler sig til voksne som er åbne for verden og besidder 
den relevante viden og kritiske tankegang som gør dem i stand til at dele værdier med 
fremtidige generationer (Suzana Kubik, France Musique, 2016)

Gennem sin praksisbaserede tilgang finder uddannelsesretorikeren og musikeren 
David J. Elliot, at musikalsk uddannelse er mere pragmatisk end æstetisk. Antti Juvonen 
beskriver at: ”I hjertet af pædagogikken er den musikalske oplevelse. Elever bliver bedt 
om at spille instrumenter og synge for bedre at kunne forstå musikken, ikke som en 
abstraktion, men gennem den praksis og de følelser den åbenbarer. At spille musik sker på 
baggrund følelser og forståelse, før man lærer teoretisk viden er det metodologiske princip”.

Musikalsk uddannelse er mange steder en del af grundskolen. Musikundervisningen 
her har tre hovedformål: at lytte til musik, at spille og/eller komponere musik, samt at 
opbygge en musikalsk og kunstnerisk grundforståelse. Tre hovedsagelige pædagogiske 
handlinger gennemføres: at lytte, at spille og at komponere. Som supplement til 
den formelle uddannelse, tilbydes der ofte mange fritidsaktiviteter eksempelvis 
korundervisning, både indenfor eller uden for skoleregi, og muligheden for at optræde 
med de ting man har lavet i løbet af året. Derudover indebærer musikalsk uddannelse 
meget forskellig viden, så som historie, litteratur og naturvidenskab. Derfor spiller det 
en særlig rolle i tværfaglige pædagogiske strategier og tværvidenskabelige fag som 
kunsthistorie.

Unge har ofte mange muligheder for at spille musik uden for skolen, eksempelvis 
på musikskoler eller –foreninger. Undervisning i opera tilbyder dog unge en særlig 
mulighed for en indføring i en kunstnerisk kultur og praksis som engang var populær 
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(her med henblik på nøglekompetence 8). Denne pædagogiske tilgang er ligeledes 
væsentlig for kreativitet (nøglekompetence 7) og dermed for en harmonisk personlig 
udvikling.

Opera omfatter flere discipliner så som musik, tegning, sport og dans. Undervisning i 
opera kan måske afsløre skjulte talenter, det fremmer kollektivet, forbedrer kultur og 
viden, det giver mulighed for at erhverve forskellige kompetencer; at mestre sin krop 
mht. koncentration og vejrtrækning, det stimulerer hukommelsen, det kombinerer 
skriftlige og verbale udtryksformer på enten modersmålet eller fremmedsprog, og det 
kan være med til at udvikle unges personlighed. Musikkens særegenhed af at være et 
non-verbalt sprog mindsker vanskelighederne forbundet med dårlige sprogfærdigheder 
og skaber relationer mellem de unge. Det gør det lettere at kommunikere, at udtrykke 
sig og at lytte, og fremmer følelsesmæssig kontrol, dannelse af en kritisk sans og 
socialisering. Musik er ikke en udfordring, selv i tilfælde hvor der er børn med 
specifikke læringsforstyrrelser, handicap, alvorlige følelsesmæssige lidelser eller 
udenlandske elever.

Faktisk fremmer den praktiske aktivitet integration mellem jævnaldrende, hvilket giver 
særligt skrøbelige elever en mulighed for at arbejde sammen med sine jævnaldrende; 
dispensatoriske og kompenserende strategier (eksempelvis multisensorisk undervisning) 
gør det muligt at kalibrere forventninger til unge i henhold til de reelle muligheder.
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6 Metodologisk tilgang – arbejdsproces og 
evaluering

Hovedformålet med EducOpera, er at tilbyde nye måder at bekæmpe tidligt frafald 
i skolesystemet (ESL) gennem de kunstneriske aspekter ved undervisning i opera 
(dans, sang, skuespil, etc.). Denne innovative pædagogiske praksis er blevet testet 
med projektets målgruppe, og mindst tre eksperimentelle sessioner med unge og tre 
eksperimentelle sessioner med fagfolk vil finde sted i hvert land. Målgruppen er bredt 
defineret som unde i alderen 14-16 der bor i dårligt stillede områder og er i risiko for 
ESL.

Redskabet og metoden er designet til EducOpera-projektets intellektuelle output- IO1. 
Følgende trin blev foreslået for kollektivt at opnå et endeligt produkt:  
                                                   

• Nationale netværk af undervisere og unge etableredes i de 5 lande - 
November-December 2017

• De første aktiviteter gennemføres med unge og den første model designes 
– Januar 2018

• Partnerne sendte deres feedback og involverede undervisere, der arbejder 
inden for musik/opera – Januar-Marts 2018

• Anden model blev udsendt, og partnerne kom med feedback – April-
Maj 2018

• En næsten færdig version af IO1- et redskab og en proces for undervisere 
diskuteredes i juni 2018 ved mødet på DPU, København (Danmark)

• Den endelige version blev oversat til de 5 sprog efter afprøvning i de 5 
lande - December 2018
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Dette første intellektuelle output (IO1) er en portfolio (et redskab og en metode) til 
at identificere og vurdere de kompetencer unge erhverver gennem undervisning i 
opera musik generelt, hvilke giver mulighed for at erhverve relevante færdigheder og 
kompetencer som kræves i skolen. Det kombinerer komponenterne i formel, uformel 
og ikke-formel læring. Dette redskab (EducOpera portefolio) er designet således, at 
undervisere kan udtrykke de relevante færdigheder og kompetencer deres studerende 
erhverver sig, gennem undervisning i opera. Dette i henhold til de 8 nøglekompetencer 
(EK, 2006, opdateret i 2018). Det kombinerer endvidere  formel læring (som kræves 
i skolen) med uformel og ikke-formel læring (som erhverves uden for skolen) – med 
henvisning til Cedefop-retningslinjerne (Thessaloniki, 2009). Dette intellektuelle 
output blev kollektivt designet på grundlag af en fælles rammesætning, bestemt af 
lederen af IO1. Dette første udkast er blevet testet i hvert land blandt undervisere og 
en gruppe unge (14-16 år). Partnerne gav derefter feedback med henblik på at forbedre 
porteføljen på baggrund af de eksperimenter som blev organiseret i hvert land. 

Uddannelsesprogrammet følger en fælles protokol udviklet på tværs af projektets 
partnere som tilpasses hver af de nationale kontekster. Dette bliver en form for at 
eksperimentere med kerneidéen i forskellige sammenhænge. Monitoreringsværktøjer 
implementeres for at kunne dokumentere udfaldet i hvert land. På grund af den åbne og 
eksperimentelle tilgang i projektet stillede monitorering af resultaterne på et generisk 
niveau store krav til de monitoreringsredskaber, som anvendtes. Det ønskede resultat 
er generelt at bidrage til unges erhvervelse af kompetencer og færdigheder gennem 
fritidsaktiviteter og dermed bidrage til deres uddannelsesmæssige succes. Det bygger 
på den generelle antagelse, at: ”at lære musik fremmer kognitiv, følelsesmæssig, fysisk 
og social udvikling hos unge og er ligeledes en vigtig kilde til kreativitet”. Derudover 
hævdes det, at ”det giver mulighed for at erhverve forskellige kompetencer; at mestre 
sin krop mht. koncentration og vejrtrækning”. Derfor er det relevant at monitorere 
de unge deltageres sociale og følelsesmæssige udvikling så vel som i hvilken grad de 
mestrer koncentration gennem programmet. Megen videnskab peger på, at sociale 
og emotionelle vanskeligheder, så vel som hyperaktivitet og lav koncentrationsevne, 
er blandt de faktorer som fører til tidligt frafald. 

Monitoreringsredskaber er derfor nødt til at leve op til følgende kriterier; det skal: a) 
være anvendeligt i alle de deltagende lande, b) være nemt at administrere, c) være i 
stand til at monitorere forandringer over tid, d) fokusere på sociale og følelsesmæssige 
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dimensioner samt hyperaktivitet og koncentration, og e) det skal dække aldersspændet 
i målgruppen. På baggrund af flere indenlandske projekter gennemført i Danmark, med 
fokus på resultater i skolen, foreslog den danske partner at benytte et spørgeskema om 
styrker og vanskeligheder: Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ (Kjeldsen 
& Jensen 2017; Ministeriet for børn, uddannelse og lighed 2015). Spørgeskemaet 
var oprindeligt designet af den engelske psykiater Robert Goodman (King’s College, 
London, 2002).

SDQ er et internationalt redskab som i vores forståelse af det, imødekommer de 
kriterier der kræves af monitoreringen af EducOperaredskabet: 

Det er oversat til dansk, fransk, spansk, italiensk og slovensk; 

Det består af et en-sides spørgeskema som er nemt at administrere; 

Det kan benyttes som før- og efter-testning og egner sig derfor til at 
monitorere forandringer over tid 

Blandt dets undersøgelsesdomæner er følelsesmæssige symptomer, 
hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder og sociale styrkesider. 

Redskabet eksisterer i forskellige versioner, bl.a: En ensidet selvvurderet 
SDQ for 11-17 årige, hvilken deltageren selv udfylder. Endvidere er det 
muligt at inkludere fagfolks vurdering af den unge deltager gennem et 
spørgeskema udfyldt af en lærer/underviser (SDQ, 2018).

Ifølge Socialstyrelsen, som er en enhed under Børne- og socialministeriet, finder man, 
at god praksis er et resultat af at bruge redskabet i forhold til forskellige målgrupper, 
og at redskabet lever op til de tekniske standarder og egner sig til evaluering. 
Spørgeskemaet er ganske vist kortfattet, men dækker de fleste formål i same omfang 
som mere omfattende alternativer. Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, opdelt i 
fem kateogrier for hver af de dimensioner redskabet omfatter. De fem dimensioner 
er: 1) følelsesmæssige symptomer, 2) adfærdsmæssige symptomer, 3) hyperaktivitet/
opmærksomhedsvanskeligheder, 4) vanskeligheder i forhold til jævnaldrende og 
5) sociale styrkesider. I relation til spørgeskemaerne med supplerende information 
hævdes det at: ”Opfølgningsversionerne af SDQ inkluderer ikke kun de 25 spørgsmål 
samt sikkerhedsspørgsmålet, men også to yderligere opfølgningsspørgsmål som 
kan benyttes efter en intervention. Har interventionen reduceret problemerne? Har 

a)

 b)

 c)

d)

e)
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interventionen hjulpet på andre måder, f.eks. gjort problemerne mere udholdelige? For 
at øge chancen for at opdage en forandring spørger opfølgningsversionerne af SDQ 
til ’den sidste måned’ i modsætning til ’de sidste seks måneder eller dette skoleår’, som 
er referenceperioden for standardversionerne. Opfølgningsversionerne udelader også 
spørgsmålet om problemernes kroniske karakter” (SDQ, 2018). SDQ-redskabet scores 
derefter indenfor hvert domæne og i en samlet totalscore. For hvert domæne og for 
totalscoren, findes cut-off scores samt forskellige instruktioner til at score redsksbet, 
hvilke benytter sig af statistiske standarder (SAS, SPSS, STATA og R). Redskabet kan 
med fordel benyttes til at monitorere eleverne fra deres eget perspektiv forud for 
deltagelsen i aktiviteterne (pre-test) og igen efter afslutningen af aktiviteterne (post-
test).
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7 Et redskab og en metode – indhold & 
4-trins tilgangen

Dette første intellektuelle output (IO1), designet til EducOpera-projektet, er et redskab 
og en metode til undervisere – skolelærere og fagfolk uden for skolen – for at støtte dem 
i at kunne identificere og vurdere de færdigheder og kompetencer som unge udvikler 
gennem deltagelse i uddannelse til Opera, for dermed at støtte undervisernes arbejde 
med unge som har vanskeligheder i skolen eller allerede er droppet ud.

Redskabet og metoden skal kunne understøtte undervisere i:

1. At støtte elever i at erhverve de relevante færdigheder og kompetencer 
som kræves i skolen. Det kombinerer komponenter fra formel-, uformel- 
og ikke-formel læring.

2. At udtrykke relevante færdigheder og kompetencer erhvervet af 
deres elever gennem undervisning i opera – med henvisning til de 8 
nøglekompetencer

3. At kombinere formel læring med uformel- og ikke-formel læring - med 
henvisning til CEDEFOP retningslinjerne (Thessaloniki, 2009). 

I det følgende skema præsenteres den 4-trins tilgang som foreslås til at identificere og 
vurdere de færdigheder og kompetencer som erhverves gennem undervisning i musik 
og opera, hvilke kan være brugbare kompetencer i skolesammenhæng.
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1. TRIN
at definere miljøet

den baggrund, hvori uddannelse til Opera er 
leveret

EN 4-TRINS CIRKULÆR TILGANG

2. TRIN
at identificere vanskeligheder

som de unge møder – de unges 
profiler – alder, køn, enhver specifik 
vanskelighed, inklusive viden eller at 

vide, hvordan man gør eller hvordan 
man skal være

3. TRIN
at vælge relevante nøglekompetencer

ved at inddrage EU’s kompetenceramme ( de 8 
nøglekompetencer) eller en anden henvisning

& skabe bro mellem uddannelse til Opera og 
kompetencen

4. TRIN
at vurdere den erhvervede kompetence                      
Option 1- ex ante/ex post metode
Option 2- SWOT analyse
Option 3- brainstorm ved årets 
afslutning
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Adskillige undersøgelser i forskningslitteraturen har påvist virkningen, hvis ikke af 
Opera som sådan, så i hvert fald af visse del-elementer, som kan relateres til denne 
kunstneriske udfoldelse: musik, fortællinger og teater. Fra det psykologiske perspektiv 
er fortællingen eksempelvis en rent menneskelig proces (Nelson, 2003) som konstrueres 
og opererer på forskellige kognitive niveauer. En historie er gengivelsen af begivenheder 
i imaginære omgivelser (eller gengivet i teatre) som kan relateres til den virkelige 
verden (Marr, 2004). Som følge heraf bliver den menneskelige hjernes behandling af 
et element af fortælling noget mere komplekst end den rent lingvistiske proces.

Forarbejdelsen af en fortælling faciliterer udviklingen af en øget evne til at forstå andre 
og sætte sig i deres sted (Oatley, 2006, Maar, 2009). Forarbejdelsen af en fortælling 
udvikler den menneskelige evne til ”narrativ tænkning”, idet emotionel intelligens, 
selvbevidsthed (og/eller eget ubehag ved situationen) gradvist foranlediger personen 
til en rekonstruktion af Jeg’et. Forarbejdelsen af en fortælling muliggør udviklingen 
af empatiske processer og muliggør dermed mentalisering eller forståelse af hensigter, 
målsætninger, følelser, og andre mentale tilstande hos karaktererne (Frith & Frith, 
2003). Flere områder af hjernen lader til at bidrage til narrativ forarbejdelse. Som Maar 
siger det: (Maar, 2005): ethvert netværk som understøtter sprog, hukommelse og sågar 
perception, spiller formentlig en grundlæggende rolle i forståelsen og fortolkningen 
af historier.

Musikalsk fremstilling og opfattelse er også én af den menneskelige hjernes 
underfundige funktioner. Musik er ikke blot et kunstnerisk foretagende, men et 
kommunikationssprog, som frembringer og forstærker følelser. Fra et neuroplastisk 
perspektiv, påfører musik, såvel set som hørt, betydelige strukturelle forandringer i 
hjernebarken (Janche 2009).

Øget musikalsk kunnen var forbundet med øget densitet af grå substans i den venstre 
inferiore frontale gyrus, som spiller en rolle i forhold til syntaktisk behandling, 
eksekutive funktioner, og arbejdshukommelse, og i den venstre intraparietale sulcus, 
som styrer visuo-motorisk koordination. Densiteten af grå substans var også øget i dele 

Operaens (eller dens delkomponenters) kognitive indvirkning – 
bidrag fra Perugia Universitet (Juni 2018)



21IO1

af hjernen som anvendes i genkendelse af visuelle mønstre (højre fusiforme gyrus) og 
i tonal sensitivitet (højre centrale orbitale gyrus) (James et al. 2014). Musisk træning 
lader til at have en positiv indvirkning på indlæringstid. Teenagere som har flere års 
aktiv musikalsk erfaring præsterede bedre i både auditive og visuelle informations-
tilegnelses-øvelser end ikke-musikere (Bugos & Mostafa, 2011). Musikundervisning 
styrker IQ som målt med WISCIII, i sammenligning med dramaundervisning eller 
ingen undervisning overhovedet (Wechsler, 1991). Schellenberg (2006) har beskrevet 
en langvarig forbindelse mellem formel eksponering for musik i barndommen, og 
såvel IQ som akademisk præstation.

Sluttelig har flere forfattere bekræftet at der, for så vidt angår teater, er en ”iboende 
helbredende funktion” i teater, og der er faktisk en gammel terapeutisk tradition i 
psykologi som kan spores tilbage til Morenos psykodrama (1946/1972) hvis udvikling 
ligger til grund for dramaterapien (f.eks. Jones, 1996; Okibi, 2010) og det terapeutiske 
teater (f.eks. Snow, D’Amico, & Tanguay, 2003). Teatret og dets virkninger har været 
genstand for omfattende undersøgelser, og man har fundet adskillige positive virkninger, 
så som: uddannelse (f.eks. 1996; Hui & Lau, 2006, Leit & Humphries, 1999), kognitiv 
udvikling (e.g., Noice & Noice, 1997), egen kraft (Burgoyne et al., 2007) eller social 
intervention (e.g.  Freire, 1972; Prentki, 2002).

For at opsummere: hvis vi undersøger operaen som oplevelse, forstået som dens 
narrative, musikalske og teatermæssige dele, kan den vurderes som en oplevelse, som 
er i stand til at fremkalde adskillige vigtige aktiveringer på det cerebrale niveau og en 
meget betydningsfuld række af mulige bemyndigelses-virkninger på den person, som 
gennemgår denne form for oplevelse.
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OPSTÅEDE VANSKELIGHEDER UNDER 
EFTERPRØVNINGEN AF UDDANNELSEN TIL OPERA

Hos Unge Hos professionelle som arbejder med unge

Det er vanskeligt for især unge drenge at synge 
(da deres stemme kan være i overgang).

For visse unge er det svært at danse, da de føler 
sig utilpas ved deres kroppe.

Det er vanskeligt at spille musik da de fleste af 
dem ikke har haft mulighed for at have adgang til 
et instrument.

Det er vanskeligt at spille teater, selvom de 
spiller en rolle i klasseværelset blandt deres 
klassekammerater.

Det er sommetider svært at acceptere at blive 
vejledt/dirigeret da de kan være modvillige 
overfor en hvilken som helst autoritetsfigur, især 
hvis det kommer fra en voksen som ikke normalt 
har en højere position i forhold til dem.

Det er vanskeligt at forstå design af teater 
kostumer, teater sætstykker, da disse ikke er 
velkendte for dem.

Det er vanskeligt at forstå den trinvise tilgang til 
uddannelse til Opera, da det kræver tid at blive 
fortrolig med et nyt miljø, som ved første øjekast 
virker kunstigt og frakoblet fra deres virkelighed.

Det er generelt vanskeligt for dem at skrive, og 
det er i særdeleshed vanskeligt for dem at skrive i 
en situation hvor det drejer sig om fiktion.

Det er vanskeligt for lærere på en skole at etablere 
kontakt og en god relation med elever som ikke 
befinder sig i et klasseværelse – det kræver et andet 
sæt sociale færdigheder at være underviser udenfor 
skolen.

For undervisere som ikke er eksperter i opera – 
hvilket typisk er tilfældet for lærere som er involveret 
i ikke-skemalagte aktiviteter – består vanskeligheden 
i at acceptere at være “lærende” ligesom deres elever, 
og at indrømme dette overfor eleverne.

Undervisere som ikke er lærere på skolen skal 
opbygge en anden relation til elverne, da de ikke har 
anden “officiel” forbindelse til dem end en konsensus-
baseret og gensidig aftale om at mødes med dem 
efter skoletid, det meste af tiden på frivillig basis. 

Den væsentligste hindring eller vanskelighed som 
undervisere (indefra og uden for skolen) står overfor 
er spørgsmålet om hvordan elever som frivilligt i 
deres fritid accepterer at deltage i en aktivitet som 
ikke har nogen indlysende forbindelse til skolen, bør 
belønnes.

En anden væsentlig barriere er manglen på 
kommunikation/koordinering blandt lærere på 
skolen, der det meste af tiden har en individualistisk 
tilgang til deres professionelle virke – fokuseret på 
“deres” fag (i hvilket de har bestået eksaminer) med 
”deres” elever (dét klasseværelse, de har fået tildelt 
det pågældende år). Rektors støtte og anerkendelse 
af lærernes engagement er et kernespørgsmål for 
lærerne på skolen.
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KOMPETENCER SOM IMPLEMENTERES GENNEM EN UDDANNELSE TIL OPERA

Kunstneriske kompetencer

Sang
Dans
At spille musik
skuespil
at vejlede (skuespillere)
at dirigere (musikere)
Design af kostumer til teater
Design af sætstykker til teater
Design af omgivelser (story boards) 
Evne til at skrive en ny opera på baggrund af en klassisk
Evne til at oversætte gammel nodebladsmusik til nye 
elektroniske virkemidler (klassisk opera til rock opera

Ledelsesmæssige kompetencer

Finansiering/fund raising ved kombination af 
forskellige former for finansiering (offentlig/privat/fra 
publikum)
Rekruttering af et relevant hold (med de rette 
professionelle kompetencer)
Involvering, motivering og belønning af at holdet er 
overbevisende overfor publikum & salg af billetter 
gennem relevante medier & korrekt udbredelse af 
information vedrørende forestilling/casting…
Styrkelse af relevant kommunikation blandt 
professionelle og offentligheden.
Evne til at forhandle med Opera Huse om deling af 
udgifterne

Pædagogiske kompetencer

Evne til at forklare Operaens/forestillingens historiske/
kulturelle baggrund.
Evne til at opdatere historien/konteksten til en samtidig 
problemstilling
Evne til at kombinere forskellige professionelle profiler 
(sangere, dansere, teknikere…)
Evne til at bygge bro mellem viden (jeg ved) og 
kompetence (jeg ved hvordan man implementerer)
Evne til at bygge bro mellem artister (sangere, dansere, 
musikere…) og publikum
Evne til at identificere og udtrykke operaens kognitive 
indvirkning på den generelle læringsproces
Opbygning af tillid til elever i en besværlig alder eller 
med vanskelig social baggrund

Tekniske kompetencer

Evne til at organisere og styre hele det elektriske 
system.
Evne til at undersøge alle sikkerheds-varsler
Evne til at bygge de forskellige sætstykker og skifte 
dem hurtigt
Evne til at iklæde sig krævende kostumer
Evne til at lægge makeup med passende kosmetiske 
produkter
Evne til at håndtere alle tænkelige uventede tekniske 
vanskeligheder såsom en klapstol, et lys eller et 
musikinstrument, som er gået i stykker
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AT BYGGE BRO MELLEM UDDANNELSE TIL OPERA OG SKOLEMÆSSIG 
UDDANNELSE TIL OPERA SOM ET EKSEMPEL PÅ IKKE-SKEMALAGT AKTIVITET

Et eksempel på uformel og 
ikke-formel læring

Et eksempel på kulturel aktivitet Et eksempel på social og 
kollektiv aktivitet

Det tilbydes indenfor rammerne 
af ikke-skemalagte aktiviteter

Det er frivilligt – det er op til 
eleverne at følge undervisningen 
uden at forvente nogen officiel 
belønning

Det involverer lærere og 
undervisere udenfor skolen

Underviserne har forskellige 
profiler – professionelle (med 
relevante kvalifikationer og/eller 
erfaring) og amatører (frivillige 
med en passion for Opera)

For det første skal underviserne (I 
bred forstand) generelt set forklare 
Operaens historisk/kulturelle 
baggrund, eller et mesterværks 
historisk/kulturelle baggrund I 
særdeleshed.

Elever især fra følsomme områder 
kan mangle kendskab til Opera-
kulturen og I det hele taget føle 
sig generte eller uinteresserede I 
såvel musikken som fortællingen og 
operaens generelle ånd.

Undervisere er nødt til at bygge 
bro mellem Operaens rationale 
og fortløbende debatter og 
problemstillinger I det nationale/
Europæiske samfund

Elever bliver bed tom at arbejde 
I små grupper med elever af 
forskellig alder eller fra klasser 
som de ikke kender på forhånd

Elever arbejder med undervisere 
som ikke er “klassiske” lærere 
(på skolen) og selv hvis de er, 
underviser de måske I et helt 
andet fag (f.eks. historie, sport, 
fysik…)

Elever er nødt til at organisere sig 
selv og blive enige om fordeling af 
opgaver blandt gruppen i forhold 
til andres respektive talent/
erfaring
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Nationale rapporter fra de 5 lande - afprøvningBilag 1

Hver deltager i EducOpera blev bedt om at tilvejebringe information vedrørende 
følgende punkter:

1. National baggrund for kampen mod tidligt afsluttet skolegang (Early School 
Leaving, ESL) med en definition af ESL- inklusive alder på målgrupper, 
statistik: antal frafald, enhver relevant feedback fra seneste PISA undersøgelse 
eller en hvilken som helst anden undersøgelse;

2. National baggrund vedrørende uddannelse til musisk/kunstnerisk uddannelse 
indenfor rammen – al lovgivning og juridiske dokumenter som organiserer 
frivillige aktiviteter i feltet for uddannelse til musik eller opera;

3. Feedback efter afprøvning og implementering i felten – national baggrund 
såvel indenfor uddannelse til Opera som ikke-skemalagte aktiviteter udført 
på frivillig basis indenfor det kulturelle felt, og de konkrete vanskeligheder 
man mødte i felten ved at tilbyde pædagogiske sessioner, primær feedback 
modtaget fra målgrupper og interessenter sammen med konkrete anbefalinger 
efter felt-afprøvning mellem Januar og Maj 2018.
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I den seneste Europæiske undersøgelse er raten for tidligt afsluttet skolegang ( Early 
School Leaver, ESL) i Frankrig faldet til under 9% (ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/EDN-20170908-1) og landet når dermed den målsætning Europa 
har sat på 10% ESL i 2020. En anden måde hvorpå man kan måle de vanskeligheder 
den unge befolkning står overfor, er antallet af unge som hverken er i beskæftigelse, 
uddannelse eller træning (Not in Employment, Education or Training, NEET) – ifølge 
Eurostat i 2016 var andelen af befolkningen blandt de 20-34 årige 18,9% i Frankrig. 
Selvom EducOpera beskæftiger sig med 13-15årige unge, er en vished om denne 
proportionering af NEET (som er højere i udsatte områder), værd at tage med i 
betragtninger, da mange unge og deres familier er ganske bekymrede for fremtiden 
og uddannelse spiller en nøglerolle, og værdsættes i endnu højere grad blandt familier 
med indvandrerbaggrund.

Primære udfordringer mødt blandt undervisere som forsøger at implementere 
EducOpera-tilgangen i Frankrig

1. Første vanskelighed vedrører kompetence-tilgangen og den ikke-formelle/
uformelle læringsstil, da denne overhovedet ikke er kendt, især blandt 
undervisere udenfor skolen

2. Anden vanskelighed, selv blandt undervisere i skolen er spørgsmålet om 
hvorvidt det er relevant at identificere og vurdere kompetencer, da de det 
meste af tiden ikke er trænet i dette

3. Tredje vanskelighed – mangel på relevant pædagogisk støtte som blev 
foreslået af Akademiet (relevant for at yde træning til lærere) selvom den 
såkaldte ‘Socle de connaissances et de compétences” nu er mere kendt er 
den endnu ikke korrekt implementeret
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Primær feedback indsamlet under Education to Opera i Frankrig

1. portfoliet eller i hvert fald 4-trins tilgangen var ganske værdsat og bør 
anvendes

2. undervisere udenfor skolen var ganske villige til at dele deres erfaringer med 
undervisere indenfor skolen

3. lærere på skolen kunne bedre forstå den måde hvorpå de virkelig kunne 
tage elevernes ikke-skemalagte aktiviteter i betragtning i deres generelle 
evaluering

Primære anbefalinger på baggrund af efterprøvningen i Frankrig

1. behov for bedre at ruste og støtte undervisere til at identificere og vurdere 
deres elevers kompetencer, da det skema de skal udfylde er vanskeligt for dem

2. Det nødvendige brobyggende samarbejde mellem undervisere udenfor 
skolen (i foreninger, i kulturelle institutioner) og undervisere indenfor skolen 
bør være et hovedudbytte for eleverne

3. Akademiet bør anerkende lærernes professionelle karriere i forhold til deres 
elevers ikke-skemalagte aktiviteter da disse for det meste udføres på frivillig 
basis

Generel vejledning til undervisere på baggrund den efterprøvning, det samarbejde 
som er opbygget mellem Opera de Massy og College Blaise Pascal (såvel rektor som 
undervisere) og som konstant opdateres og beriges takket være holdet ved Operaens 
primære engagement (og dets mange professionelle med profiler på ”top niveau”) har 
været en nøglefaktor for afprøvningens succes i Frankrig.
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I den seneste Europæiske analyse er raten for tidligt afsluttet skolegang i Italien 
(ESL) faldet til under 14% (ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/
EDN-20170908-1) men Italien er stadig nummer fem fra bunden, langt fra den 10% 
målsætning for ESL som Europa har fastsat fra 2020. På nationalt niveau beskriver 
udtrykket “skolemæssig adspredelse” ikke blot de som afslutter skolegang tidligt, 
men henviser også til de unge som er blevet tilbageholdt i et år eller som ikke 
jævnligt modtager undervisning selvom de officielt er indskrevet. Hvis vi medtager 
grupperne i “adspredelsen”, kan procentdelen af tidligt afsluttende elever anslås til at 
være en tredjedel af eleverne i øvre mellemskole. (Batini, F., & Bartolucci, M. (2016) 
Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla. Milano: 
FrancoAngeli.). Adskillige forsøg med intervention er blevet implementeret i løbet af 
de seneste år for at bekæmpe, og forsøge at forstå og forhindre problemet på nationalt 
niveau. (se eksempelvis www.dispersione.it).

Primære udfordringer mødt blandt undervisere som forsøger at implementere 
Educopera tilgangen i Italien

1. Kompetence-tilgangen – dette spørgsmål ligger mest på Italiensk nationalt 
niveau. Skoler er forpligtet til at give certifikater for elevers kompetencer, men 
denne praksis er fortsat hverken velimplementeret eller nødvendigvis udført.

2. Der mangler en fuldstændig forståelse af hvad der menes med “kompetencer” 
og hvordan disse kan bekræftes ved hjælp af passende skemaer og redskaber. 

3. Mangel på såvel tilstrækkelig træning til lærere som en måde hvorpå 
denne praksis kan sammenføjes med traditionel didaktik da dette bliver 
en forhindring som ikke tillader skolernes undervisere at i mødekomme 
dette behov. 



Primær feedback indsamlet under Education to Opera i Italien

1. 4-trins tilgangen (portfolio) kan blive et reference-redskab ikke blot i forhold 
til ikke-skemalagte aktiviteter, men også i forhold til de skemalagte. 

2. 4-trins tilgangen (portfolio) kan være brugbar i forhold til at skabe en 
teoretisk reference-ramme således at man bedre kan forstå den kompetence 
baserede tilgang og til at søge et andet synspunkt i forhold til dét der gives 
ved traditionel didaktik. 

3. 4-trins tilgangen (portfolio) kan kaste lys over hvilke processer og især hvilke 
redskaber der vil være mest brugbare for lærere som forsøger at finde en 
praktisk løsning som også vil være effektiv i forhold til certificering.

Primære anbefalinger på baggrund af efterprøvningen i Italien

1. Muligheden for at have praktiske eksempler, som er brugbare i forhold til 
at rammesætte konceptualiseringen af kompetencer på det Europæiske og 
nationale niveau.

2. At tage visse redskaber som kan være brugbare for lærere og elever i mere 
eksplicit anvendelse for at dokumentere deres træningsoplevelser indenfor 
og udenfor skolen. 

3. Behovet for at forstå – med henblik på at sammenligne og studere funktionelle 
former for arbejde – hvordan de samme emner og opgaver håndteres 
og udføres i andre lande i den Europæiske Union (i hvert fald de øvrige 
deltagerlande i projektet

Generel vejledning til undervisere på baggrund af efterprøvning: Generelt set har man 
tilstræbt at forbinde efterprøvningerne med de erfaringer som er gjort indenfor den 
Italienske uddannelsesretning for alternativ uddannelse og træning. Selvom denne 
uddannelsesretning er tvungen for elever i øvre mellemskole, implementeres den ikke 
altid og de unge er ofte ude af stand til at opfatte oplevelsen som egentligt dannende. 
I denne forstand kan EducOpera, eller i hvert fald de aktiviteter som er forbundet 
med kunst og underholdning, fungere som en glimrende valgmulighed indenfor det 
alternative uddannelses- og træningssystem.
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I Slovenien bruger man det Britiske udtryk NEET (not in employment, education 
or training) til at beskrive den gruppe af unge som ikke er inkluderet i uddannelse 
med henblik på at tilegne sig en profession og som heller ikke er i beskæftigelse (også 
kaldet inaktive unge). Dette bruges af Consortium Employment Committee (EMCO, 
2010) til at beskrive unge i alderen 15-24 år (for nylig op til 29 år). Ifølge Eurostat 
data (2013) er andelen af NEET mellem 7 og 10 procent i Slovenien. Ifølge data fra 
2016 er andelen af unge med tidligt afsluttet skolegang på 4,9%, og ulig 2013, steg den 
med 1%. Sammenlignet med gennemsnittet i EU, er andelen af ESL stadig lav, men 
bør ikke ignoreres. Landet del-finansierer undervisningsprojekter for unge (PUM) 
i samarbejde med kommunerne. PUM er et offentligt anerkendt program som blev 
etableret under Ministeriet for Arbejde, Familie, Sociale Forhold og Lige Muligheder. 
Indenfor det seneste årti også i samarbejde med visse Europæiske projekter i forhold 
til kampen mod ESL eller tidlig opdagelse af ESL. Ifølge den seneste undersøgelse 
fra 2015, opnår Slovenske elever bedre resultater end OECD’s gennemsnit i PISA 
undersøgelserne. Siden den nyeste forskning har der været en høj forøgelse af bedrifter 
i forhold til læsefærdigheder, som var de laveste på daværende tidspunkt. (Kilde: 
Program. Projektno učenje mlajših odraslih, Ljubljana, 2015; arhiv.acs.si/programi/
PUM-O.pdf).

Musisk uddannelse er også en del af det obligatoriske pensum i det almene 
uddannelsessystem, og desuden er alle skoler forpligtet til at tilbyde to timers børne- 
og ungdomskor, mens det er frivilligt for børn at deltage i det. Emnet musikalsk 
uddannelse er også en del af curriculum i løbet af grundskolen og første år af gymnasiet, 
mens det indenfor de højere uddannelser ligger indenfor de generelle kunstuddannelser. 
Visse ungdomsuddannelser, så som uddannelsesskoler, kunst gymnasier, har tvungen 
musisk undervisning i løbet af alle fire skoleår. Fagområdet for musisk uddannelse 
bedømmes og karakterer vægtes ligeligt med andre fag. Kunstgymnasier tilbyder 
musik som en del af matura eksamen. Ikke-skemalagt musikalsk uddannelse er som 
regel delfinansieret af staten, hvorfor yderligere musikalsk uddannelse (musikalske 
instrumenter, musikteori) er yderst tilgængelig for unge. 
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Primære udfordringer mødt blandt undervisere som forsøger at anvende 
EducOpera tilgangen

1. Den primære udfordring i forhold til at involvere undervisere i projektet, er 
at projektet er blevet påbegyndt for alvor midt i et skoleår, når undervisernes 
arbejdsopgaver allerede er nøje fastlagt. Eftersom vi samarbejder med 
foreningen Glasbena Matica, involverer vi elever fra forskellige skoler i deres 
projekt med at skabe operaen og vi samarbejder med mentorer (sanglærere, 
korleder, opera dirigent og koreograf) som betales for deres arbejde og derfor 
er mere motiverede i deres deltagelse.

2. En anden forhindring er at lærere generelt overbelastes med ikke-skemalagte 
projekter (også internationale projekter) hvilket gør dem meget modvillige 
i forhold til at besvare vores invitation til deltagelse. 

3. Rektorer og undervisere forventer generelt at blive finansieret i forhold 
til deres deltagelse i Europæiske projekter som mentorer da en så stor 
arbejdsindsats og tidsmæssig investering forventes fra dem. 

Primær feedback indsamlet under Education to Opera i Slovenien

1. Education to Opera som vi udfører den er en kompleks proces, fordi vi 
involverer elever i at udføre opera på scenen. Så processen inkluderer 
mange elementer fra forskellige kunstarter (musik, dans, film, scenografi, 
instruktion). I processen med at skabe opera, tilegner elverne sig kompetencer 
indenfor mange forskellige områder, og styrker ligeledes sociale og musiske 
kompetencer. 

2. Eleverne er generelt set ikke opmærksomme på vigtigheden af deres egen 
deltagelse i processen, så det lod til at være vigtigt at vi evaluerer de tilegnede 
kompetencer systematisk og inddrager mentorer i processen. Deres primære 
motivation for at samarbejde i processen var at skabe venskaber og at optræde 
på scenen.

3. den første forhindring lod til at være at opførelsen af opera kræver elever 
som har evner indenfor dans og musik, men vi har senere besluttet at 
involvere så mange elever som muligt i andre aktiviteter, så som promovering, 
filmoptagelser, film redigering, hjælp backstage, makeup, udklædning…



32IO1

Primære anbefalinger på baggrund af efterprøvningen i Slovenien

1. Efterprøvning kræver mere tid for mentorer og elever, da det viste sig at de 
fleste finder det for overvældende, så vi har udarbejdet spørgeskemaer Ved 
hjælp af hvilke de kan vurdere deres kompetencer i begyndelsen af arbejdet 
og i slutningen af processen.

2. processen med opera-uddannelse er en del af ikke-formel uddannelse som 
en frivillig ikke-skemalagt aktivitet, så observation og identifikation af          
opnåede kompetencer skal overføres til det formelle uddannelsessystem. 
Det er derfor nødvendigt at etablere bindeled mellem opera-uddannelses-
processen og formel uddannelse.

Generel vejledning til undervisere på baggrund af efterprøvningen: Undervisere er 
fokuserede på overførslen af undervisningsmæssigt indhold og (indenfor kunstarterne) 
opnåelsen af kunstneriske færdigheder, mens man glemmer og afsætter utilstrækkelig 
tid til elevernes personlige udvikling og behandling. De positive ”bivirkninger” ved 
kunstnerisk engagement nævnes ofte i artikler udfærdiget af eksperter men kendskabet 
til dette opnås ikke i det formelle uddannelsessystem. Gennem denne tilgang 
præsenterer projektet det kunstneriske engagements værdi for elevernes personlige 
udvikling, for offentligheden og underviserne.
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Spanien har gjort visse fremskridt i forhold til at mindske omfanget af frafald indenfor 
de seneste år. Ikke desto mindre dropper næsten hver fjerde unge Spanier ud af 
skolen før tid (én af de højeste andele i den Europæiske Union). Landet har nedbragt 
sit omfang af tidligt afsluttet skolegang (ESL) betydeligt, regionale afvigelser er til 
stede over de seneste 8 år, selvom disse mindskes, med 19% i 2016 (tættere på den 
nationale Europa-målsætning på 15% i 2020). Der er signifikante forskelle mellem 
regionerne: visse har stadig rater på over 25% og har vanskeligt ved at bibeholde den 
faldende tendens, mens andre allerede er under 10%. Faktorer som har forbindelse 
til forældrenes socioøkonomiske status og uddannelsesniveau spiller en væsentlig 
rolle (Canosa & Perez, 2010). Der er også betydelig forskel mellem kønnene, med ESL 
rater blandt kvinder som ligger 7,6 procentpoint over raten blandt mænd. Regionale 
arbejdsmarkeder frembringer også stillinger som kræver høje færdigheder. Regioner 
hvor vækst er baseret på aktiviteter så som turisme og bygningskonstruktion – med 
høj efterspørgsel efter lavt uddannede folk – er i fare for at opleve en stigning i ESL 
efterhånden som væksten forbedres. ESL afspejler sociale uligheder – hvor mere 
end 31% af eleverne har gået et år om, idet Spanien har det næst højeste omfang af 
gentagne skoleår i EU. Raterne blandt svagt stillede elever er 53, modsat under 9% 
for fordelagtigt stillede elever (OECD, 2016). De er særligt høje i grundskolen og på 
ungdomsuddannelser. 

Primære udfordringer mødt af Infodeff i forsøget på at implementere EducOpera-
tilgangen

1. Det har ikke været muligt at arbejde direkte med eleverne inden for de første 
måneder eftersom skolernes akademiske år allerede var påbegyndt – udsat 
til begyndelsen af det nye skoleår (10. November i Spanien. Indsatsen var 
fokuseret på arbejdet med lærere og undervisere. 
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2. De skoler som var involverede i Valladolid: (CEIP Antonio Allúe 
(Forstandere og lærere som var ansvarlige for undervisning på skolen) 
+ OSCYL (Symphonic Orchestra of Castilla y León region) + INFODEF 
(nøglekompetencer i forhold til uformelle og ikke-formelle aktiviteter for 
unge med henblik på at forhindre frafald). 

3. Tre møder med studerende blev afholdt fra 20. September til 11. Oktober. En 
gruppe elever valgte at implementere aktiviteterne – i 6. Klasse, i en alder på 
11-12 år, der opfattes som (den mest passende aldersgruppe til at forsøge at 
forhindre frafald gennem musisk uddannelse).  Gruppen undervises direkte 
af én af musiklærerne. 25 elever med forskellig baggrund: i potentiel fare 
for at afbryde skolegang (sociale eller psykologiske faktorer), elever med 
læringsvanskeligheder, og elever fra de sociale miljøer som har højere rater 
af ESL; skole-integrerede elever (elever som præsterer godt i skolen).

4. En fælles arbejdssession (fire timer) med to deltagere fra INFODEF + two 
lærere fra skolen og to undervisere fra foreningen LaBienPagá, eksperter 
indenfor musisk uddannelse og støtte til elever med vanskeligheder. Målet 
var at forberede implementeringen af afprøvningssessioner, arbejde med 
pædagogiske tilgange og at definere de metoder hvorved processen skulle 
overvåges før efterprøvningen påbegyndtes. 

Primær feedback indsamlet under Education to Opera i Spanien: 

1. Det er nødvendigt, tilstrækkeligt at identificere de tilgængelige ressourcer 
samt organisationens kapacitet til at udføre aktiviteter indenfor denne 
ramme og forberede underviserne på forhånd – at planlægge de aktiviteter 
og metoder som skal anvendes.

2. Des mere formel og organiseret aktiviteterne er, des bedre garanteres de 
unges involvering.

3. Gode manerer – sig “goddag”, “farvel”, “tak”, “hvis du vil være så venlig”, 
direkte øjenkontakt, tag andre i betragtning. Lærere er der for at være en 
rollemodel – “tak fordi i ikke snakker”, “højere, hvis du/i vil være så venlig/
venlige”, ”tak fordi i holder ro”, ”tak fordi at i respekterer andre“
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4. Elever skal regulere processen, overveje hvem de arbejder bedst sammen med, 
de bør sidde eller danne grupper. De gør alting selvstændigt – beder hinanden 
tale højere, at være klare i deres holdninger, at forsvare dem lidenskabeligt, 
mens man samtidig er accepterende overfor andres holdninger. De er nødt 
til at have tid til at udtrykke deres meninger, ikke blot for at forsvare deres 
idéer men også for at forstå hvad de egentlig føler, hvad der foregår.

5. De sidder i en cirkel, mærker hinandens knæ så de indser at de er bedre 
stillet når de sidder sammen med andre, da deres arbejde bliver bedre når 
de er mindre distraherede. Eleverne vælger selv deres plads i klasseværelset 
og i cirklen, og lærer derved at regulere deres egen adfærd. 

6. Opbyggelsen af et klasseværelses-klima – en liste over ting vi finder 
nødvendige: selvtillid, følelser, respekt, frihed, åbne døre, musik.. disposition 
over rummet: et tomt rum når aktiviteterne starter – de er nødt til at beslutte 
sig for hvilket rum de ønsker. Opvarmningstilgangen – væk os, giv dem en 
gruppe-oplevelse, koncentration, skab relationer, respektér andre og lær 
manerer; det kan opfattes som en leg, en rutine eller et ritual 

7. Der kan foreslås forskellige dynamikker alt efter hvilke udfordringer gruppen 
skal overvinde – brugen af musik, dans og skuespil. 

8. En sidste evaluering udføres i gruppen 

8.1 Blandt de unge – for at afdække hvorledes de har opfattet 
læringsprocessen, så de selv beslutter hvad de vil lære, lærer i gruppen, 
udtrykker følelser og idéer gennem musik, dans og teater. 

8.2 Blandt lærere og undervisere. Hvilke ting hindrer læring – i 
klasseværelset? I samfundet? Hvilke træk ved vores elever bekymrer os og 
hvordan kan læring gennem Opera hjælpe dem? 

Primære anbefalinger på baggrund af afprøvningen

1. Involver anvisninger fra centret helt fra begyndelsen således at de involverede 
personer er klare over hvilken indsats der skal ydes og staben, de frivillige 
og de unge på forhånd forberedes med tilstrækkelig information. 
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2. Arbejdssessionerne på fire timer med lærere og undervisere:

2.1 at forberede efterprøvningen af eleverne ved hjælp af Opera emner

2.2 at indsamle tidligere erfaringer inklusive LOVA programmet og 
regionale programmer vedrørende musisk uddannelse

2.3 at præsentetere udkastet af IO1 med fokus på forskellige tilgange til 
at arbejde med kompetencer gennem Opera og stimulere unges motivation, 
således at man forhindrer frafaldssituationer. 

2.4 diskussion af forskellige tilgange til vurdering og evaluering af de 
unges fremskridt og indvirkningen af uddannelse gennem Opera.   

3. De tre sessioner med eleverne - en kombination af ikke-formelle og uformelle 
tilgange til musisk uddannelse fokuseret på emner indenfor Opera

3.1 Kombination af praktiske aktiviteter med en “learning by doing” 
tilgang til arbejdet med udviklingen af væsentlige kompetencer.

3.2 Brug af de udøvende kunstarters metaforiske og følelsesfremkaldende 
egenskaber gennem kombination af musik, dans og teater, og hold-samarbejde 
til udvikling af væsentlige kompetencer. 

3.3 Få eleverne til selv at beslutte, skabe og styre deres eget indhold 
vedrørende de grundlæggende aspekter som er involveret i implementeringen 
af en Opera. Dette inkluderede aktiviteter så som: valg af navn og logo til 
selskabet, konstruktion af en lille libretto og, selvfølgelig, musikken, dens 
instrumentelle fremførelse og selve skuespillet samt scenografiske detaljer 
og koordineringen af aktiviteter

3.4 Elevernes bemyndigelse og autonomi i forhold til selv at udforske 
og omsætte til praksis som et middel til at motivere eleverne og hindre 
deres frakobling fra læringsprocessen og fra skolen; de gøres til deltagere 
og ansvarlige for at definere og styre deres egen læringsproces med Operaen 
som det emne og det redskab som muliggør læringsprocessen.

3.5 Generel vejledning til undervisere på baggrund af efterprøvningen: 
forbered aktiviteter på forhånd og vær opmærksom på det omfang af indsats 
denne type aktivitet kræver af undervisere.
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DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet

I formelle rammer så som den Danske Folkeskole, er musiske og andre kreative fag 
underliggende eller i bedste fald understøttende til kernefagene (som Dansk, Matematik, 
Engelsk og Naturfag). I ikke-formelle rammer – eksempelvis blandt jævnaldrende – er 
musik én af de vigtigste udtryksformer. Derfor eksisterer disse to socialiseringsformer 
sideløbende med hinanden. Elevernes sociokulturelle miljø styrker musik og kunst, 
mens skolen ikke skænker disse megen opmærksomhed. For omtrent 25 år siden 
opfattede musik- og kunstfag sig selv som det tredje ben i grundskolen ved siden af 
grundlæggende humanistiske fag (som historie og fremmedsprog) og naturvidenskab. 
Indtil for nylig har skolereformer som en samfundsmæssig reaktion på PISA shocket 
reduceret musik til en understøttende rolle i forhold til de ”hårde” fag Matematik, 
Naturvidenskab og Dansk. I Juni 2018 vedtog Folketinget en styrkelse af de praktiske 
og kreative aktiviteter, hvor man blandt andet indførte en eksamen i musik. De to 
retninger er indlysende: på den ene side understreger de formelle rammer læreren og 
læreplanen med en vis rationalitet i sinde; på den anden side tager elever del i musik 
ikke som en læringsaktivitet, men snarere som et middel til at udtrykke følelser som 
kærlighed, had, identitet, vrede, sorg, jalousi, osv. Følelser er naturlige og en nødvendig 
del af den personlige dannelse. Dermed lader paradokset til at være en indgang til at 
forstå unge mennesker såvel som til at forstå nødvendigheden ved en kombination af 
formelle og ikke-formelle miljøer.

Primære udfordringer mødt hos undervisere under efterprøvningen af Educopera 
tilgangen I Danmark og implementerede strategier

1. Fra Januar til Juni 2018 – overenskomstforhandlinger og trusler om strejke fra 
fagforeninger i den offentlige sektor hvor offentlige arbejdsgivere reagerede 
med en lockout. Skoler og andre institutioner som var afhængige af det 
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offentlige turde ikke gå ind i projektet. En alternativ strategi var at indgå 
aftaler angående besøg på skoler, rekruttering af interessenter og etableringen 
af et netværk som kunne følge projektets fremskridt. 

2. Slut Juni og start Juli kontakt med danske medlemmer af RESEO (Operaen 
i Midten, Den jyske Opera og Det kongelige Teater). I August, reagerede de 
tre RESEO medlemmer positivt – kun den Jyske Opera udtrykte interesse; 
hverken Operaen i Midten eller det Kongelige Teater var interesserede. Ifølge 
Flemming Vistisen, leder af Operaen, var de stadig optaget af for mange andre 
projekter. I særdeleshed Det Kongelige Teater havde langvarige gensidige 
partnerskaber og fokuserede ikke på ESL’er (Elever med Tidligt Afsluttet 
Skolegang). Ikke desto mindre kunne et fælles seminar vedrørende erfaringer 
og gensidigt udbytte med deltagelse af alle Danske interessenter (IO2) og 
(IO3) afvikles på et senere stadie i projektet.

3. I April inviterede vi ”Idrætsprojektet” i forbindelse med en forelæsning; 
desuden var ”Rapolitics” involveret i August/September. Begge organisationer 
har en livlig interesse i projektet.

4. Sammenslutningen af Steiner skoler i Danmark er interesserede og undervisere 
på visse skoler er involverede i afprøvningen af IO2 (eller vurderer det på 
baggrund af deres erfaringer). Musik og kunstfag har været en vigtig del af 
uddannelses- og læringsprogrammer på Steiner Skolerne. Lærerne har en 
meget omfattende erfaring med projektets kerneaktiviteter – dans, skuespil 
og dét at spille på instrumenter, og visse af dem er selv udøvende kunstnere. 

5. Kontakter på Efterskoler (kostskoler for 8.-10. klasse, typisk befolket af elever 
fra middelklassefamilier) som specialiserede sig i musik- og kunstfag var 
åbne over for projektet, men det var for meget arbejde. 

6. Møder med bosteder og socialpædagogiske projekter som lægger vægt på 
musik og/eller kunstfag – men også her overvægt af projekter fra regionale 
og kommunale myndigheder. 
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Primær feedback indsamlet under Education to Opera i Danmark

• Det er godt, ikke udelukkende at vurdere klassekammerater på baggrund 
af deres præstationer og hvordan de begår sig i skolen, alle har talenter 
men der er ikke nødvendigvis rum i skolen til at udvikle disse talenter; 
nogle viser en helt anden indstilling i sammenligning med skolemiljøer; 

• De ikke-skemalagte aktiviteter giver rum for en god energi, det er meget 
nemmere at følge med i hvad der bliver sagt og gjort, at udtrykke sig og 
tale om følelser er positivt, livet handler ikke udelukkende om at præstere 
og lære fra bøger men også om at handle og nyde hvad man foretager sig;

• Den historie som mange operaer (så som Carmen) antyder, relationerne 
mellem hovedrollerne og hvordan deres karaktertræk kommer til udtryk 
gennem fagter, bevægelser, tekst og sang er et godt eksempel til at illustrere 
kompleksiteten i sociale relationer;

• At tage et nyt sted hen, og få et andet læringsrum er et forfriskende element; 
ligeledes er det vigtigt at have andre personer (undervisere) som formidler 
viden på forskellige måder, 

• Unge har været involveret i to projekter – man dannede rundkreds og 
alle havde mulighed for at synge eller følge deres egen rytme og udtrykke 
sig selv, det styrkede fornemmelsen af et sikkert rum hvor alle deltageres 
værdighed var accepteret; 

• Det er vigtigt at respektere hinanden og give plads. Ikke at afbryde mens 
der grines, man ler, eller der snakkes med andre. Vi forventer selv, ikke 
at blive afbrudt når vi taler; 

• I løbet af processen med at komponere musik og tekst kæmpede visse 
elever med modsætningerne mellem idéen om at udtrykke følelser gennem 
musik og den egentlige (mangel på) evne til at spille på et instrument og 
ellers at vælge at gøre det ved hjælp af underviseren; 

• Sommetider er det bedre at spille mindre eller endda slet ikke. Stilhed 
udtrykker af og til den rette følelse og den rette kombination af spillende 
og ikke-spillende instrumenter giver flere muligheder og bidrager til en 
afslappet atmosfære; 
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• Evne til at give kritik på en konstruktiv måde er væsentligt for at kunne 
styrke den kreative proces og arbejde sammen. – at kritisere ikke personen 
men den egentlige handling og optræden som ikke er god;

• Pauser mellem øvelser er vigtige for at slappe af igen og så starte forfra; en 
god atmosfære hvor alle føler sig sikre er nødvendig således at alle virkelig 
kan koncentrere sig om musikken og de følelser som skal udtrykkes.

Primære anbefalinger på baggrund af afprøvningen

1. Styrkelse af konkret samarbejde med den Den Jyske Opera og med Rapolitics. 

1.1 Sidstnævnte er en NGO som gennem kreative kunstneriske udfoldelser 
tilsigter at styrke ungdomsbemyndigelse og engagere elever og unge med 
henblik på øget demokratisk bevidsthed, bemyndigelse og handleevne. 

1.2 Den Jyske Opera tilbyder workshops til skoleklasser med henblik på 
at introducere Opera- og kunstverdenen til unge som normalt knap nok har 
en chance for at møde denne form for kulturelle institutioner. 

1.3 Begge partnere tilsigtede med forskellige redskaber at engagere 
eleverne i en ikke-formel læringssituation, hvorved de kunne lære at udtrykke 
deres følelser, at blive mere bekendte med deres kroppe, dvs. at forstå sig selv 
bedre og derved understøtte læring og deres personlige udviklingsprocesser. 

1.4 Yderligere beskæftiger begge metodologiske tilgange sig med 
problemer vedrørende marginalisering og følelse af ensomhed og forsøger 
at overvinde følelsen af individuel uddannelsesmæssig ’fejlslagenhed’ og vise 
mulighederne i gruppe relaterede arbejdssituationer.

1.5 De metodologiske tilgange som anvendes støtter personlig autonomi, 
selvtillid og vil på længere sigt hjælpe med at engagere sig yderligere i sociale 
læringsprocesser.
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2. Den sangskriver-workshop som blev afviklet af den Jyske Opera og en fælles 
workshop mellem Køge Museum og Rapolitics lagde vægt på læring og 
personlig udvikling så vel som gruppearbejde for at modvirker manglende 
interesse og senere ESL. 

2.1 Fokus på musik, sangskrivning, udøvende kunstarter, social læring 
og hold-samarbejde bidrog til at udvikle nøglekompetencer uden angst i 
ikke-mangel-fokuserede situationer. 

2.2 De pædagogiske værktøjer og metodiske tilganges målsætninger 
fremmede demokratiske værdier, bemyndigelse og individuelle og sociale 
færdigheder. 

2.3 Indenfor de forskellige workshops, lærte eleverne i fællesskab at 
skabe et åbent og positivt læringsmiljø, at more sig med at lære og at bruge 
individuelle færdigheder i sociale læringsprocesser.
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Primære redskaber og strategier anvendt under 
efterprøvningen blandt unge og undervisere

Bilag 2

Success i skole gennem frivilligt arbejde - SAS (2012-2014) ledet af Storbritannien, 
Frankrig (iværksætter), Bulgarien, Italien, Portugal og Slovenien, www.successatschool.
eu. Det tilbød unge som lever i udsatte områder en pædagogisk tilgang baseret på 
frivilligt arbejde set som et eksempel på ikke-formel og uformel læring, for at fremme 
frivilligt engagement med sigte på at forbedre præstationer i skolen. SAS projektet var 
et første forsøg på at implementere frivillige aktiviteter eller i det mindste på at forklare 
frivillige aktiviteter som alternative aktiviteter for unge, udenfor skolen, med henblik 
på atter at engagere dem i uddannelsesmæssige aktiviteter. 

Schola (2016-2018) Ledet af Frankrig, Italien, Belgien, Polen og Slovenien – tilbyder 
en mentorordning for undervisere med sigte på at støtte unge i deltagelse i frivillige 
projekter med henblik på at opnå færdigheder og kompetencer – retter sig mod 
undervisere (indenfor og udenfor skolen), da de arbejder i /med foreninger og stadig 
er følsomme overfor frivillighedsspørgsmålet i forhold til at bevare en forbindelse med 
skolen. I begge projekter (Schola og Educopera) er målet at lægge vægt på de bløde 
og sociale færdigheder som eleverne skal tilegne sig. Deltagelsen af undervisere med 
forskellige profiler – lærere på skolen, frivillige og socialpædagoger uden for skolen 

– er aldeles nødvendig. Det understreges at mere arbejde bør udføres i forhold til 
forbindelsen mellem frivillighed og ikke-skemalagte aktiviteter (uformel uddannelse) 
og formel uddannelse (tillært i skolen) i kampen mod tidligt afsluttet skolegang.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER:
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ONSTAGE (2013-2015), et Leonardo da Vinci TOI projekt som tilsigter at 
bemyndige unge migranter til at øge deres beskæftigelsesegnethed gennem biografisk 
arbejde og elementer af teater. INFODEF deltog som partner i projektet. Projektet 
ON STAGE var en overførsel af to tidligere vellykkede projekter som sigtede mod at 
skabe konkrete løsninger på dette behov ved at indføre nye former for bemyndigelse 
gennem faglig uddannelse og træning, såvel som gennem vejledning, mere specifikt 
ved en kombination af biografiske læringsmodeller og skuespils-aktivitetsteknikker i 
arbejdet med unge migrant elever og klienter.
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OrdforklaringBilag 3

Vurdering - enten den proces hvorigennem man vurderer en persons viden, know 
how, færdigheder og/eller kompetencer ud fra en række på forhånd fastlagte kriterier, 
som regel fulgt af en bekræftelse eller et certifikat eller det fulde spænd af metoder 
som anvendes til at vurdere elevers præstationer (CEDEFOP 2002)

Vurdering af kompetencer - det fulde spænd af metoder og processer som anvendes 
til at vurdere hvad en person har tilegnet sig (viden, kunnen og/eller kompetencer) 
hvilket som regel fører til et bevis (evaluering bruges til at vurdere træningsmetoder 
og undervisere) - CEDEFOP

Kompetencer - bevist og demonstreret evne til at anvende viden, kunnen og associeret 
viden i en vanlig og/ eller omskiftelig arbejdssituation - CEDEFOP

Formel uddannelse - uddannelse opnået i skolen eller gennem en hvilken som helst 
official uddannelsesinstitution med en official læreplan og et system for inspektion 
af uddannelsesinstitution ved udenforstående instanser (Huber & Reynolds, 2014) 

Uformel uddannelse - uddannelse opnået gennem udvekslinger med venner, forældre, 
kollegr og indenfor handlinger man har påtaget sig på egen hånd. Uformel læring 
vedvarer hele livet (livslang læring) og voskne har større tilbøjelighed til at tage ansvar 
for egen læring ved at opsøge nye oplevelser og interaktioner med mennesker (Huber 
& Reynolds, 2014)

Ikke-formel uddannelse- aktiviteter fokuseret på indstilling, viden og forståelse, 
færdigheder og handlinger. Planlægningen styres af pædagogiske traditioner som er 
såvel generelle som specifikke (Huber & Reynolds, 2014)
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Formel læring - læring som typisk tilbydes i en uddannelses- eller træningsinstitution, 
struktureret (i forhold til læringsmål, læringstid og læringsunderstøttelse) og som 
fører til et uddannelsesbevis. Formel læring er tilsigtet fra den lærendes perspektiv 
(Cedefop, 2002).

Uformel læring - Læring som følge af hverdags aktiviteter i forbindelse med arbejde, 
familie eller fritid. Den er ikke struktureret (I forhold til læringsmål, læringstid eller 
læringsunderstøttelse) og fører ikke til et uddannesesbevis. Uformel læring kan være 
tilsiget eller ikke-tilsigtet (eller tilfældig/vilkårlig) (CEDEFOP 2002)

Ikke formel læring - læring som er indlejret i planlagte aktiviteter som ikke udtrykkeligt 
er betegnet som læring, men som indeholder et vigtigt lærings element (noget der kan 
beskrives som semi-struktureret læring). Den er tilsigtet fra den lærendes perspektiv. 
Ikke formel læring fører ikke til et uddannelsesbevis - CEDEFOP

Læringsudbytte - Al læringsaktivitet som man foretager sig I løbet af livet med 
henblik på at styrke viden, evner og kompetencer indenfor et personligt, civil teller 
erhvervsrelateret perspektiv (CEDEFOP 2002)
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Ordforklaring som er specifik for EducOperaBilag 4

Opera - en musisk forestilling hvori de fleste ord  synges, eller teaterstykker eller musik 
af denne art (oversat efter Cambridge dictionary, July 2018)- 
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opera

- For så vidt angår Educopera, hvis 2 af de 3 elementer som kendetegner en Opera – 
sang/dans/skuespil er samlet kan vi opfatte aktiviteten som en del af EducOpera (musik 
er under alle omstændigheder obligatorisk)

Eksamination - En eksamen bruges til at undersøge en persons viden om et emne 
for at fastslå hvad vedkommende ved eller har lært. Den vurderer hvilket niveau 
af kunnen eller viden, der er opnået. Et evaluerende redskab eller en evaluerende 
procedure hvori en prøve på en eksaminands opførsel i et på forhånd beskrevet 
domæne fremskaffes og efterfølgende evalueres og vurderes med karakter ved hjælp 
af en standardiseret proces. (The Standards for Educational and Psychological Testing, 
1999) www.onlineassessmenttool.com/knowledge-center/assessment-knowledge-
center/assessment-vs-testing/item10641 (Juli 2018)

- for så vidt angår EducOpera forstås eksamination som implementering af 
eksperimenteren – anvendelse af EducOpera processen I situationen blandt unge og 
undervisere (alle 5 trin samt al information som kræves før og efter processen)

Elev med tidligt afsluttet undervisning og uddannelse (ESL), tidligere betegnet elev 
med tidligt afsluttet skolegang, henviser til en person i alderen 18-24 som højest har 
gennemført grundskolen og ikke deltager i yderligere uddannelse eller læringsforløb; 
indikatoren ’tidligt afsluttet skolegang’ udtrykkes som en procentdel af borgere mellem 
18 og 24 som opfylder disse kriterier ud af den samlede befolkning i denne aldersgruppe. 
For statistiske formål i Eurostat, defineres en person med tidligt afsluttet skolegang 
som en person mellem 18 og 24 optegnet i undersøgelser af arbejdsstyrken som ikke 
har opnået højere uddannelsesniveau end grundskole. Grundskole henviser til ISCED 
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(International Standard Classification of Education) 2011 niveau 0-2 for data fra 2014 
og frem and to ISCED 1997 niveau 0-3C for data frem til 2013; som ikke modtog 
uddannelse eller træning (såvel formel som uformel) i de fire uger som lå forud for 
undersøgelsen. ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Early_
leaver_from_education_and_training (Juli 2018)

- For så vidt angår EducOpera kan unge fra 13-15 dermed ikke opfattes som ESL. Idéen 
er i højere grad at forhindre enhver opførsel eller profil, som er i fare for at droppe 
ud af skolen 

Interessenter - I en professional sammenhæng, er en interessent en person eller 
organisation som har en legitim interesse i et projekt eller en enhed.

- For så vidt angår EducOpera er interessenter enhver person som tager del i uddannelse 
af unge, musisk uddannelse, og kompetencetilgang, som er villig til at anvende den 
proces, projektet foreslår

Målgrupper - offentligheden, publikum, folk som et projekt eller en enhed retter sig 
mod

- For så vidt angår EducOpera er målgrupperne primært undervisere forstået i bred 
forstand som enhver der indgår i en uddannende proces involverende unge fra 13-15 
år (EducOperas anden målgruppe)
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Oversætters bemærkninger:

Flere neurologiske fagudtryk har ikke danske paralleller, hvorfor de latinsk/engelske fagudtryk 
er bibeholdt. Det engelske sprog i kildeteksten er visse steder så grammatisk upræcist, at der 
kan opstå tvivl om den intenderede mening. Dette er søgt afstemt i den danske oversættelse.

”Empowerment” er oversat ”selvbemyndigelse”, men der kan være et argument for ganske 
enkelt at beholde det engelske udtryk, da dette også bruges på dansk.

„Literacy“ er en betegnelse for det at tilegne sig, bruge og genkende både tale- og skriftsproget. 
Literacy involverer en integration af det at lytte, tale, læse, skrive og at tænke kritisk, og det 
inddrager den kulturelle viden, der gør det muligt for en taler, skriver eller læser at genkende og 
bruge sprog i forskellige sociale situationer. Ordet literacy har således ikke en dækkende dansk 
oversættelse.
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www.opera-massy.com

www.iriv.net

www.zrc-sazu.si

www.unipg.it

www.au.dk
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