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Indledning 

 

”Jeg er stolt af at være musiklærer” 

Ovenstående citat ville i princippet kunne have været noget jeg selv ville sige, men nu 

stammer det fra formanden for musiklærerforeningen Karen Johansen (2018).  

Men hvad ligger der i at være musiklærer i folkeskolen, hvad skal musiklæreren kunne, og 

hvilken legitimering har faget musik, og har det en betydning for selve undervisningen? 

 

I min tid som lærerstuderende har jeg mødt forskellige meninger om musikfaget, og hvad 

det skal kunne. Jeg har bl.a. haft en snak med en medstuderende, som ikke forstod, 

hvorfor jeg valgte at læse linjefaget musik. Hun udtalte, at når jeg nu kunne synge og spille 

klaver, ville jeg jo så let som ingenting kunne undervise i musik.  

Det har jeg længe reflekteret over, for handler det kun om, hvad min musikalske kunnen er 

inden for faget musik, for at jeg kan undervise i det? Eller handler det i lige så stor grad om 

noget mere f.eks. om didaktikken? For hvis det handler om min kunnen, vil det vel også 

være ligegyldigt at uddanne sig til dansklærer, hvis jeg godt kan læse og skrive?  

Min medstuderendes forståelse af faget musik er ikke enkeltstående, og det er netop det, 

som har gjort mig nysgerrig på, om måden vi legitimerer faget på har en betydning, for 

fagets betydning når man ser på selve undervisningen.  

 

En rapport udgivet af DPU, Aarhus Universitet forsøger at give et helhedsindtryk af musik 

som undervisnings- og uddannelsesfag. Her anskues faget både i et aktuelt såvel som i et 

historisk perspektiv (Holgersen & Holst, 2020). Her påpeger en af forskerne bag Sven-Erik 

Holgersen, at når det drejer sig om børn og unges adgang til en kvalificeret 

musikundervisning, er denne adgang blevet mere skæv i Danmark. Rapporten viser bl.a. 

”Mangel på kvalificerede musiklærere er fortsat stigende, hvilket yderligere kan blive 

forstærket af en kommende øget naturlig afgang.” (Ibid). Rapporten viser ydermere, at 

der er en sammenhæng både mellem at få ansat en kvalificeret musiklærer samt fagets 

timetal, alt efter skolens værdisæt. Her viser rapporten, at der er en stor spænding, som 

går fra en høj prioritering af faget til det modsatte ”musik er ikke en del af skolens DNA” 

(Holgersen & Holst, 2020, s. 48). Videre i rapporten står at ”det uden ledelsesopbakning 
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(her henvises lokalt og kommunalt red.) er svært og  vanskeligt for musiklærerne at skabe 

en musikkultur på skolen” (Ibid. s. 49). 

 

Dette førte mig til, at det vil være spændende at undersøge, om det måske er måden, som 

faget berettiges på også i medierne, der har betydning for fagets legitimering i folkeskolen 

og dens ledelse.  

Musikdidaktikeren Frede V. Nielsen mener, at man netop i den danske folkeskole kan 

nikke genkendende til ”kunstfagene betragtes som unødig luksus” ( (Nielsen, 2007). 

Selvom dette udsagn er alluderet til amerikanske forhold, minder det ifølge Nielsen om de 

danske vilkår.  

Samtidig viser forskning, at børn har stor gavn af at beskæftige sig med musik på et 

kvalificeret niveau, dette viser en berømt undersøgelse foretaget af professor Hans 

Günther Bastian i Berlin.  

”Musik  med alle dens relaterede aktiviteter medvirker til at skabe kreative 

mennesker igennem improvisation og eksperimenter, og det er, hvad vi især har brug for 

i fremtiden.” (Jespersen, 2004, s. 11).  

Studiet viser, at der skabes bedre mennesker ved at de har beskæftiget sig med musik i 

deres skoletid.  

Ligeledes mener hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen, at ”Musik er rigtig vigtigt, fordi 

det har en enorm stor hjernepåvirkning.” (Knudsen, 2020).  

 

Derfor er tanken at undersøge, hvorledes musikfaget bliver legitimeret fra forskellige 

vinkler og hvilke konsekvenser det kan have for musikundervisningen i folkeskolen. Det 

har ført til følgende problemformulering.  

 

Problemformulering  
 
Hvorledes legitimeres musikfaget og hvilke konsekvenser, har det for undervisningen? 
 
 

Indkredsning af problemformulering  
Projektet vil beskæftige sig med, hvordan musikfaget bliver legitimeret fra forskellige 

vinkler, og hvilke konsekvenser det i givet fald har for undervisningen.  
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Jeg vil her beskæftige mig med Frede V. Nielsens (2008) legitimeringsstrategier. Projektet 

vil beskæftige sig med forskellige diskurser på musikfaget.  

Den overordnede hensigt med projektet er ikke at fortælle, hvordan musikundervisningen 

skal være, men mere for at give interesserede og mig selv mulighed for at reflektere over 

forskellige legitimeringer af musikfaget, og hvilken betydning det har for selve 

undervisningen? Det kan give mulighed for at se faget på en ny måde og måske få et nyt 

syn på faget musik. Dermed har opgaven ikke en normativ hensigt. 

 

Læsevejledning 
 
Projektet vil efter indledning og problemformulering indeholde et metode- og 

videnskabsteoretisk afsnit samt et kort afsnit om begrebsdefinitioner. Efterfølgende vil der 

være et afsnit om musikfaget i historisk perspektiv. Jeg vil gennem inddragelse af relevant 

teori analysere min empiri for at diskutere de forskellige legitimeringer og deres 

konsekvens for musikfagets undervisning. Analysen vil tage form i de forskellige 

legitimeringer, hvor der vil indgå spørgeskemaundersøgelse, interviews samt 

diskursanalyser af relevante dokumenter. Afslutningsvis vil der være en konklusion og 

perspektivering.  

 

Metode 
 

Jeg har gennem flere forskellige observationer både i forbindelse med praksistilknytninger 

igennem min læreruddannelse, men ligeledes også samtaler med forskellige personer, 

bemærket, at musikfagets legitimering generelt ses meget forskelligt på, alt efter hvem 

man taler med. Observationerne i musikundervisning viser ligeledes også en stor 

forskellighed i måden hvorpå undervisningen gennemføres. Dette har jeg ligeledes også 

bemærket gennem et kursus jeg har taget gennem Sangens Hus. Her kom os, kursister, 

med både forskellige faglige baggrunde og forskellige mål for  musikundervisningen, som 

ligeledes kan være måden hvorpå man legitimerer musikfaget.  

For at finde svar på, hvordan musikfaget legitimeres i folkeskolen og samfundet, har jeg 

lavet en spørgeskemaundersøgelse som skal afdække:  

- Hvilke mål lærerne sætter for musikundervisningen? 

- Hvorledes lærerne ser vægtningen af øvrige fag og musikfaget? 
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Her er tale om en induktiv metode. Spørgeskemaerne indbefatter både 

afkrydsningsspørgsmål og dels er der spørgsmål, som kræver beskrivelser eller 

kommentarer.  Derfor behandles spørgeskemaerne henholdsvis kvantitativt og kvalitativt. 

Den kvalitative metode er netop karakteristisk ved at ville undersøge en bestemt gruppe af 

mennesker, og deres begrundelser for bestemte fænomener (Brinkmann & Tanggaard, 

2020).  

 

Ydermere har jeg fortaget en kvalitativ undersøgelsesmetode basseret på interview med en 

musiklærer, der er linjefagsuddannet i musik, da jeg ønsker at sætte sproget i fokus. 

”Eftersom interviewforskning bruger sproget som konversationens medium, kan denne 

type forskning siges at få adgang til menneskets måde at tænke gennem sproget. 

(Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 38). Dette er oplagt når man søger at undersøge 

diskurser om et bestemt tema. 

Interviewet er struktureret som semistruktureret. Dette er valgt, da det giver mig en 

mulighed for at følge informanten på en fleksibel måde, og dermed stille opfølgende 

spørgsmål. Ligeledes forholder jeg mig til det, informanten siger, optager hans svar i 

spørgsmålene og derefter forsøger at uddybe. Ved at have fokus på uddybning vil jeg 

anvende metoder som aktivlytning.  

 

Interviewguiden er sat op, med en rammesætning som det første. Her introducerer jeg 

informanten om interviewet og hvem jeg er. Allerede inden interviewundersøgelsen har jeg 

informeret om min undersøgelse og interviewet. Dette for, at informanten føler sig tryg og 

får tillid til mig som interviewer. Endvidere for, at han føler sig klædt på til interviewet og 

vide, hvad det handler om, så han er tryg og ikke vil opleve, at der undervejs vil komme 

overraskende elementer ind. Jeg er dog opmærksom på, at det kan påvirke informanten i 

det jeg siger og mener, som gør, at han måske ikke får udtrykt sin egentlige holdning. 

Derfor er jeg også opmærksom på at det kan påvirke min validitet af interviewet (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 116-117) 

 

Forud for interviewet, har jeg sørget for at få et skriftligt samtykke. Ligeledes er 

informanten også oplyst om sine rettigheder, og han vil til enhver tid kunne afbryde sin 

medvirken og trække sit samtykke tilbage. Ydermere har jeg oplyst informanten om fuld 
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anonymisering (Kvale & Brinkmann, 2015). Derudover har jeg ud fra en etisk betragtning, 

sendt det transskriberede interview til den respektive informant, på den måde kan jeg igen 

sikre hans accept. Dette er gjort for, at han har mulighed for også at tilføje eventuelle 

kommentarerer. 

 

Interviewet starter med at informanten fortæller om sig selv. Det har jeg valgt for at få 

mulighed for at kende det menneske, som man interviewer. Samtidig skal man forholde sig 

åben og nysgerrig om det der fortælles. Dette sker ved at lade informanten fortælle fremfor 

en analyse ud fra mine forestillinger og forudsætninger om ham og hans profession. Jeg er 

dog opmærksom på, at denne undersøgelse kun vil være et udpluk af virkeligheden, og der 

kan ikke konkluderes på baggrund af denne opgave på andet end det udsnit, jeg har 

indfanget som empiri (Boding, et al., 2019, s. 94).   

 

Interviewet udføres på baggrund af en interviewguide (Bilag 1), som er opbygget om tre  

undersøgelsesspørgsmål, som bliver mine temaer for interviewet. Det ene er ”Hvordan 

vægter skolen og læreren musikfaget i forhold til andre fag i skolen” det andet lyder ” 

Hvorledes forbereder læreren sin undervisning, hvad er vigtigst elevernes faglighed eller 

dannelse?” og det tredje ”Hvordan legitimere du musikfaget?”. Til disse er der formuleret 

en række interviewspørgsmål, de er åbne spørgsmål for, at informanten kan fortælle om 

væsentlige aspekter, og hans oplevelser på baggrund af hans profession og kompetencer.  

Afslutningsvis vil jeg opridse hovedpunkter fra interviewet, som jeg har noteret mig. Jeg vil 

spørge informanten om, han har nogle kommentarer, om der er noget informanten 

yderligere, har lyst til at tilføje eller spørge om (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 183-184). 

Dette gøres, da det er vigtigt,  at informanten ikke skal føle at være blevet misforstået 

samtidig med, at hvis informanten brænder inde med noget, som han ikke er blevet spurgt 

om, eller har fået lov til at fortælle.  

Da jeg er interesseret i at undersøge forskellige diskurser indenfor musikfagets 

legitimering, er det væsentligt, at jeg i forbindelse med min transskribering noterer alt, 

både, hvad jeg som interviewer og den interviewede har udtalt (Brinkmann & Tanggaard, 

2020). Jeg har i min transskriberingen af interviewet været bevidst om, at der under alle 

former for transskriberinger, sker en fortolkning Det sker da det non-verbale, udgør en 

stor del af kommunikationen, som derfor går tabt under transskriberingen. Det er 

derudover svært at angive den interviewedes toneleje, selvom der få steder er blevet 
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angivet hans emotionelle elementer som grin, mm. Ligesom at pauser er notereret med 

flere punktummer  (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Den kritiske diskursanalyse er en teori samt metode og bliver også kaldt metodologi. Min 

analyse er bygget op om dette. Diskursanalyse har udviklet sig siden 1980’erne, og den 

britiske lingvist og diskurs analytiker Norman Fairclough har her repræsenteret en kritisk 

diskursanalyse. Her bygges der på den kritiske lingvistik (Phillips, 2020).  

Diskurser konstituerer bestemte måder, hvorpå man konstruerer verden i betydning, 

hvilke vil stå i afvekslende relationer til hinanden. Denne tilgang er 

socialkonstruktionistisk og indebærer derfor, at forståelsen af verden, og dermed ens 

viden, skabes og fastholdes i sociale kontekster. Social handlen er dermed en diskursiv 

handlen, dette påvirker, at den således er med til at konstruere den sociale verden, hvilket 

er med til at fastholde sociale mønstre eller skabe nye og dermed social forandring  

(Phillips, 2020). Kritisk diskursanalyse præsenteres gennem en tredimensionel model 

(Bilag 2). Modellens tre dimensioner bruges til at understøtte hinanden de er tekst, 

diskursiv praksis og social praksis. (Bom, 2015). Teksten og dermed den første dimension, 

omfatter den lingvistiske tradition i sprog- og tekstanalyse. Den anden dimension er 

diskursiv praksis, som omfatter den mikrosociologiske tradition, her ser man det sociale 

som værende noget, vi aktivt skaber og tilskriver mening på baggrund af fælles sund 

fornuft. Den tredje og sidste dimension er den sociale praksis, den omfatter den 

makrosociologiske tradition, for at man kan analysere social praksis med en større social 

struktur (Phillips, 2020). 

 

 

Videnskabsteoretisk tilgang 
 
Tilgangen til projektet tager afsæt i socialkonstruktionismen, da jeg ud fra forskellige 

praksisfællesskaber søger forskellige forståelser af legitimeringen af musikfaget. Man har 

således at gøre med at forståelse af viden skabes og opretholdes gennem sociale processer 

(Haslebo & Lund, 2014). Her vil jeg gennem diskursanalyse afdække, hvordan forskellige 

diskurser er med til at skabe, forme, opretholde eller begrænse lærere i deres undervisning 

(Phillips, 2020). 
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Musikfaget 
For at jeg kan diskutere legitimeringen af musikfaget og hvilken indflydelse det har i 

musikfagets praksis, finder jeg det relevant at kigge tilbage i et historisk perspektiv. Derfor 

vil følgende afsnit reflektere over musikfagets plads i skolen gennem tiden, for at kunne 

diskutere legitimeringen og indholdet af musikfaget.  

”En stor del af, hvad vi foretager os i skolen i dag, er styret af forhold i fortiden.” 

(Nicolajsen, 2006, s. 7).  Dette gælder alle pædagogiske diskussioner og ligeledes 

musikpædagogiske spørgsmål. Hun argumenterer ydermere for, at man samtidig kan 

glæde sig over, at det er lykkedes at bevare musik som et obligatorisk fag i folkeskolen lige 

siden 1814, i stedet for at begræde de vilkår, som musikundervisningen i skolen fungerer 

under i dag (Ibid).  

Musikfaget har været på skoleskemaet som obligatorisk fag siden den første skolelov i 1814 

(Nicolajsen, 2006, s. 38). Her blev faget dog kaldt sang, og det er først i 1975, at faget 

kommer til at hedde musik (Bichel, 2016). Som bekendt er musikfaget et obligatorisk fag i 

folkeskolen fra 1.-6. klasse. 

 

Går man tilbage til omkring år 600 f.v.t til oldtidens Grækenland, var man allerede her 

begyndt at forske i musik.  Dengang blev musik set som en del af de matematiske og 

naturvidenskabelige discipliner (Grubbe, 2021). Efter Romerrigets fald fik sang- og 

musikundervisningen et mere kristeligt islæt og var primært i praktisk betydning for 

gudstjenesterne i kirken. I 700-tallet blomstrer musikfaget. Dette sker efter den franske 

hersker Karl den Store. Her var musikkens primære discipliner spil og sang, stadig tæt 

forbundet med kirken og kristne traditioner. Musikkens teoretiske del blev forbeholdt 

lærde matematikere, da den del blev betragtet som matematiske discipliner (Ibid).  

 

Ser man i et dansk perspektiv, er den tidligste musik, som er nedskrevet, fra 1100-tallet. 

Musikken her knytter sig til kirkelige handlinger (Vinther, 2004). Dette er blot den første 

skriftlige kilde på musik i Danmark og ikke ensbetydende med, at der ikke har vært musik 

tidligere, ”(...) selvfølgelig har danskerne også fortalt, digtet, sunget, spillet og danset i 

forhistorisk tid.” (Ibid).  
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Efter reformationen i 1536 blev vilkårene for musikalsk uddannelse ændret. Det var stadig 

kirken som spillede en vigtig rolle. Dog blev musik efterhånden en selvstændig videnskab, 

særligt da den tjekkiske teolog og pædagog John Amos Comenius i 1600-tallet udviklede 

musikpædagogens første hjælpemidler. Dette skete i form af lærebøger. Hans tanker var 

med til at præge udviklingen af musikpædagogikken i tiden efter (Grubbe, 2021).  

 

Skolereformen i 1814 er grundstenen for folkeskolen i vore dage. Her blev sangfaget 

indført som obligatorisk fag. Fagets væsentligste opgave blev at formidle og bevare den 

folkelige sangtradition særligt om det religiøse og nationale (Nicolajsen, 2006, s. 38-40). 

 

I 1900-tallet skiftede faget som tidligere nævnt navn til musik. Faget udviklede sig fra at 

være udelukkende reproduktiv til at indeholde produktive, perceptive og analytiske 

elementer.  

Legitimering af musikfaget 
 
 
Hvad er begrundelsen for overhovedet at beskæftige sig med musik? Ofte er musikfaget 

blevet mødt med en forestilling om et specielt evnesæt. Når man ser musik som et alment 

skolefag, må der menes, at undervisning i musik er nødvendig og nyttig for alle (Nielsen, 

2008, s. 30-31).  Dette fører mig til den problematik, der er for musikfagets legitimering. 

For at komme denne problematik nærmere vil jeg anvende fire legitimeringsparadigmer 

for musikfaget. Frede V. Nielsen kalder dem: 

 Den opdragelsesorienterede,  

 Den kulturorienterede,  

 Den antropologisk orienterede 

 Den æstetiske orienterede. (Nielsen, 2008) 

 

Disse fire paradigmer er ideer og forestillinger, som intenderer at begrunde en 

undervisning, opdragelse og læring i musik, som værende rettet mod alle i samfundet som 

et obligatorisk fag i folkeskolen (Ibid).  
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Den opdragelsesorienterede  
 
Bygger på den forestilling om, at musik og musikalsk aktivitet har en indvirkning på os 

både intellektuelt, følelsesmæssigt, kropsligt og socialt. Ser man på denne indvirkning i et 

pædagogisk øjemed, kan man kalde den opdragelse gennem musikken (Ibid).  

 

Den kulturorienterede  
 
Denne forestilling bygger på, at musik og musikalsk aktivitet er en vigtig del af vores 

kultur. Derfor er musik opdragelse og undervisning nødvendig for at kunne blive en del af 

kulturen.  Musik er dermed knyttet til et kulturelt fænomen. Den primære betragtning af 

musik er et mål i sig selv, det vil sige opdragelse til musik (Ibid).  

 

Den antropologiske orienterede   
Dette paradigmes tankegang mener, at musik og musikalsk aktivitet er helt grundlæggende 

i forhold til at være menneske og for at udvikle sig fuldgyldigt og helt. Denne tankegang 

bliver støttet af den kendsgerning, at vi ikke kender til et samfund uden musik. Man kan 

således kalde det, den dannelsesmæssige musikalisering (Ibid). 

 

Den æstetisk orienterede  
Den centrale tankegang er her, at kunstområder danner udtryk- og erkendelses 

potentialer, ”som overskider det verbale og gennembryder vore begrebslige kategorier” 

(Ibid, s. 37)  Man kan sige at musikken på en og samme tid er inde i os og uden for os. 

(Ibid). 

 

Dannelse 
Det dannelsessyn som projektet vil tage udgangspunkt i, er den tyske didaktiker Wolfgang 

Klafkis og hans kritisk konstruktive dannelsesbegreb om den kategoriale dannelse (Klafki, 

2018). Dette gøres, da der kan drages paralleller mellem hans dannelsessyn og 

Folkeskolens Formålsparagraf. Derudover drager Frede V. Nielsen, som er 

musikdidaktiker ,også paralleller til Klafkis dannelsessyn (Nielsen, 1998).  
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Introduktion til analysen  
 
Jeg vil i det følgende kort introducere min empiri.  

Min spørgeskemaundersøgelse har inddraget 31 respondenters svar. (Bilag 3)   

Af de adspurgte musiklærere var 11 lærere fra Region Sjælland, 7 fra Region Hovedstaden, 

5 fra Region Syd, 4 fra henholdsvis Region Nordjylland og Region Midt. Af de adspurgte 

musiklærere var 16 kvinder, 14 mænd og 1 betegnet som andet. Ud af de 31 adspurgte var 

17 af dem linjefagsuddannet, mens 3 var uddannede lærere, men uden at have læst musik 

som linjefag og de resterende 11 var ikke uddannede lærere. Musiklærernes erfaring lå 

jævnt fordelt fra at have undervist i musik i 10 måneder og op til 26 år.  

De indledende spørgsmål var med generelle oplysninger om respondenterne, og herefter 

blev musiklærerne stillet spørgsmål rettet til musikfaget. Musiklærerne blev efterfølgende 

stillet en række spørgsmål, hvor de adspurgte musiklærere skulle beskrive og uddybe deres 

svar, dette er gjort for at kunne analysere og fortolke på hvilken legitimering for 

musikfaget de adspurgte lærere har. Derfor vil spørgeskemaundersøgelsen blive behandlet 

både kvalitativt og kvantitativt.  

Mit interview er foregået over zoom, hvor jeg interviewede musiklæreren Mads, han er 

linjefagsuddannet musiklærer og har arbejdet på sin nuværende arbejdsplads, siden han 

blev færdig som lærer i 2016. Han underviser i alle musiktimer fra 1.-6. klasse samt 

valgfagshold i 7.-8. klasse. Derudover underviser han ydermere i engelsk og historie.  

 

Derudover bygger min analyse på Folkeskolens Formål for faget musik, og ydermere vil jeg 

inddrage Tænketanks (Marstal, 2016) legitimering af musikfaget sammen med Else Marie 

Kristoffersens legitimering (2016).  

 

Musikfaget i Legitimeringsstrategier fra forskellige diskurser 
 
For at danne et overblik i min analyse har jeg ved en meningskondensering udledt fire 

overordnede kategorier (Kvale & Brinkmann, 2015), i og med at hensigten er at se, 

hvorledes forskellige sociale praksisser legitimerer musikfaget. De følgende kategorier er: 

Den Opdragende, Den kulturelle, Den antropologiske, Den æstetiske.  

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Katrine Gry Thelle (lr15s126) 
   
 

 12 

Den opdragende 
 
Musiklærerne er blevet stillet spørgsmålet Hvad kan du særligt godt lide ved at undervise i 

musik? Hertil svarer en musiklærer ”Mulighed for at skabe et fællesskab via musikken.” 

Her er sætningsopbygningen  koblet med en kausal via, som kan forstås som, at musikken 

er årsagen til fællesskab. Dette kan man tolke som, at musik er et middel til noget andet,  

som netop taler ind i den opdragende orienterede legitimering. Ligeledes taler det ind i et 

formalt dannelsessyn. Det væsentlige er ikke, at musikfaget uddanner til musik, men 

opdrager eleven gennem musikken (Nielsen, 1998, s. 65).  

En anden musiklærer svarer til spørgsmålet ”Synes du, at musikfaget skal have en større 

plads i skolen?” 

”Musik kan styrke så mange sociale kompetencer og kreative evner. Samt evnen til at 

lytte til andre.” Igen bruges musikken som middel til opdragelse. Dette kan tolkes som, at 

musik har en indvirkning på, hvordan vi bl.a. indgår socialt.  

Denne form for legitimering ses ligeledes også i fagets formål hvor der står  

”Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget 

skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af 

koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et 

fællesskab.” (Undervisningsministeriet, 2018).  

Mange af de adspurgte musiklærere  svarer ligeledes, at målet med musikundervisningen 

netop er at være del af et fællesskab, som jo netop taler ind i fagets formål.  

I flere af udsagnene er ordvalget som fællesskab særligt i øjenfaldende. Denotationen for 

fællesskab lyder ”det at en gruppe mennesker er sammen om noget, og derved føler en vis 

samhørighed” (Ordnet). Ordet fællesskab  kan have en konnotation, som autentificerer 

om, at det der er i f.eks. en skolekontekst, det kan være et klassefællesskab, samtidig kan 

det også være i et musikfællesskab. Ser man på det første udsagn igen, kan man via 

musikken skabe et fællesskab. Kausalen via bliver her brugt for at binde årsager sammen, 

musikken fører til et fællesskab.  

En musiklærer svarer på flere spørgsmål ligeledes, at musik kan være med til at forstærke 

andre fag og til spørgsmålet om målet for undervisningen svarer musiklæreren ”At give 

eleverne en god oplevelse med musikken. Musikken kan være med til at give eleverne en 

større tro på dem selv, samtidig med at de også kan blive bedre til f.eks. dansk og 

matematik gennem musikken. Ser man på additiver i sætningen kan man kigge på 
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samtidig og også som begge binder sætningen sammen, ved sammenhænge. Der er en 

sammenhænge mellem musik og færdigheder i dansk og matematik. Dette kan således 

forstås som, at musik bliver brugt til, at eleverne lærer andre færdigheder gennem 

musikken. Man kan måske endda gå så vidt, til at koble Vygotsky og hans zone for 

nærmeste udvikling (Hasse, 2013), hvor man skal ”skabe en zone for nærmeste udvikling, 

der åbner op for, at elevens egen udvikling kan fortsætte.” (Hasse, 2013, s. s. 165). Dette 

kan være tilfældet, hos den adspurgte musiklærer, så målet med musikundervisningen skal 

åbne op for elevens udvikling i de øvrige fag.  

 

Af de adspurgte lærere er der 45%, som ikke er uddannet med linjefaget musik, og ud af de 

45% svarer 88%, at målet med musikundervisningen er at synge, have det sjovt, afbræk fra 

det faglige, hyggen og fællesskabet. Det kan være svært at definere, hvad der ligger under 

at have det sjovt. Ordet sjovs denotation er defineret som ”Det at more sig eller foretage 

sig noget som morer andre” (Ordnet). Samtidig optræder ordet i konnotationer som for 

sjov skyld. Dette kan være med til at danne vores virkelighedsforståelse, når der netop er 

disse faste udtryk. Hvis det er denne måde, man skal analysere svaret og dermed målet 

med undervisningen, at musik er for sjov skyld, hvordan lever undervisningen så op til 

fagets mål jævnførende Fælles Mål? Der står f.eks. i kompetencemålene efter 4. klasse 

”Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse, med bevidsthed om egen og 

andres rolle i musikalsk udfoldelse.” (Undervisningsministeriet, 2019) Ser man på 

ordvalget opmærksomt og bevidsthed og på deres denotationer, for opmærksom lyder den 

følgende ”som har sine sanser eller sin opfattelsesevne rettet mod én bestemt ting” 

(Ordnet), og bevidsthed beskrives som ”den del af psyken som kan erkendes og 

kontrolleres, og som sætter mennesket i stand til at opfatte, forstå og være opmærksom 

på sine omgivelser” (Ibid). Det er to modsatrettede betydninger, og lever de 45% af de 

adspurgte musiklærere så op til de mål, der står i Fælles Mål? En anden målsætning, som 

går igen hos de fleste af de musiklærere uden musik som linjefag, er målet hyggen. Hygge 

er et ord, hvis denotation er ”det at hygge sig” (Ibid), vi forbinder det med en hyggelig 

stemning. Hygges konnotation sættes oftest ikke i forbindelse med skolen og læring. En 

musiklærer svarer bl.a. i forhold til hvordan musikfaget vægtes i forhold til de øvrige fag, 

”De øvrige fag vægtes mest. Jeg synes at man ofte bliver mødt med, at musik er et 

hyggefag.” Diskursen af ordet hygge ændres alt efter i hvilken socialsammenhæng det 

bruges. Hygge er et ord, som vi ofte forbinder som noget positivt, men når det sættes i 
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forbindelse med fag og dermed bliver til et hyggefag, kan musiklærere, og måske særligt 

andre med interesse for musik opfatte det negativt. Samtidig kan det give et billede af, at 

musikfaget ikke er særlig betydningsfuldt. Per Fibæk Laursen udtaler sig i et interview bl.a. 

at en af fagets største udfordringer i dag er  

”Det er, at det(red. Musikfaget) af mange bliver betragtet som et relativt 

harmløst rekreativt fag. Musikfaget i skolen bliver let udsat for den betragtning, at det 

kan da været meget hyggeligt, men særlig betydningsfuldt er det ikke. At ændre den 

opfattelse, er efter min mening den største udfordring for faget.” (Lyhne, 2014).  

 

Den kulturelle 

Spørgsmålet hvad er dit overordnede mål med musikundervisningen? Hertil svarer en 

musiklærer At elever lærer at forholde sig til musik gennem at kunne forklare og beskrive 

musik. Ordvalget forholde sig er et fast udtryk, hvor nogen forholder sig til noget. Her er 

eleverne nogen og musikken noget. Sætningen modellerer ved at bruge præpositionen 

gennem som en kausal efterfulgt af et modalverbum kunne som kan fastslå, at udsagnet er 

noget eleverne kan. Det som eleverne skal kunne er ifølge denne musiklærer at forklare og 

beskrive musik. Her må det forstås som, at eleverne skal kunne oplyse eller på anden måde 

fortælle nærmere om musikken. Det vil kunne tolkes som, at målet med 

musikundervisningen er, at eleverne skal dannes til musik. ”Det kulturorienterede 

begrundelsesparadigme er således knyttet til selve musikken (...) For en umiddelbart 

betragtning er musik her et mål i sig selv.” (Nielsen, 2008, s. 33). Den samme musiklærer 

svarer, at det gode ved at undervise i musik er ”At skabe fællesskaber, samhørigheden og 

kendskab til vores danske sangskat.” Den danske sangskat er et fast udtryk, som anvendes 

som et repertoire af kendte såvel som elskede sange, som tilsammen udgør en vigtig del af 

danskernes nationale selvforståelse. Sætningsopbygningen bruger adverbiet og til at 

sideordne sætningsleddene, på den måde bliver der en sammenhæng mellem at kende den 

danske sangskat og have fællesskab og samhørighed. Retter man blikket mod formålet for 

faget, er der ligeledes forbindelse til den kulturorienterede, der står i stk. 3 

”  I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk 

musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det 

aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.”  

 (Undervisningsministeriet, 2018) 
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Der ses således også en forbindelse i fagets formål og til den kulturorienterede 

legitimering. Det gør der ved at bruge dels som additiv. Eleverne skal udvikle forståelse for 

musiktradition, de skal dannes til musikken, for der er sammenhænge mellem den og 

kulturlivet, samfundslivet og i historisk perspektiv.  

En anden musiklærer svarer ”Musik er et vigtigt fag, som kan mere end man tror. Det kan 

både give eleverne en interesse for musik, kan skabe musik mm.”  Udsagnet er her delt i 

to. I den første del af udsagnet, mener musiklæreren, at musik er et betydningsfuldt fag, da 

denotationen af vigtig er noget som har stor betydning (Ordnet). Det kædes sammen med 

sidste del af sætningen. Her står der som kan mere end man tror. Der opstår her et deiksis 

om man tror. Den adspurgte musiklærer, har en forståelse for, at der er nogle, som ikke 

mener, at faget er betydningsfuldt, eller i hvert fald ikke mener at have samme mål som 

den adspurgte.  

Den kulturelle legitimering kan trækkes ind i Klafkis teori om det materiale dannelsessyn, 

hvor det er undervisningsstoffet, der er i centrum. Musikken er således målet for 

undervisningen (Nielsen, 1998, s. s. 55).  

En musiklærer svarer således til hvad målet for musikundervisningen er.  

”Det hele!! At sætte rammerne for at alle kan opleve sig som en del af et 

musikalsk fællesskab. At synge med børnene og generelt dele glæden ved musik for dem. 

Åbne en musikalsk verden for dem.” Her taler noget af musiklærerens svar ind i den 

kulturelle orienterede legitimering, særligt Åbne en musikalsk verden for dem. Ser man på 

denotationen af musikalsk at have med musik at gøre, talent for musik (Ordnet) . Det er 

således den musiske verden man gerne vil åbne for eleverne. Ser man på første del af 

udsagnet Det hele!! Det afsluttes med to udråbstegn, som viser, at denne sætning er ment 

som ønske, udråb. Det hele ser man på ordbogens definition, er det ”alt hvad der er vigtigt 

eller nødvendigt i en bestemt sammenhæng” (Ordnet). Det hele kan have forskellig 

diskurs, alt efter hvem man spørger, men her sættes det særligt i forbindelse med det at 

være musikalsk.  

En anden diskurs, som sætter musikfaget i denne legitimeringsstrategi, er Inger Marstal 

formand for Tænketank (2016) og Else Marie Kristoffersen (2016).  

Jeg har valgt at analysere disse sammen, da de taler ind i den samme diskurs.  
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Tænketanken har de seneste år gennemført en række dialoger og undersøgelser i 

musiklivet i Danmark med særligt henblik på at belyse den musikalske fødekæde.” 

(Marstal, 2016) 

Her er det særligt ordene musiklivet og den musikalske fødekæde som er interessante. Da 

de netop kan vise noget om den måde Tænketank legitimerer  musikfaget. Den musikalske 

fødekæde, henleder til at styrke svage led i denne fødekæde af musikalitet. Ser man på 

legitimeringsstrategierne vil man kunne argumentere for, at Tænketanks legitimering 

hører ind under den kulturorienterede. Dette forstås netop ved at de taler om den 

musikalske fødekæde, og hvordan man får rettet op på de svage led. Videre skriver de ”Den 

musikalske fødekæde består af en række led, der er indbyrdes afhængige af hinanden.” 

(Ibid). I denne fødekæde ses folkeskolen som et led, og som et af de svage led i fødekæden.  

 

Kigger man på Kristoffersen (2016), og ser på nogle af de ækvivalenskæder, der 

betydningsfastsætter musikfaget, kan man ved nodalpunktet (Græsborg & Jørgensen, 

2014) som er et bestemt nøglebegreb, musiklæreren se følgende ækvivalenskæde 

(Græsborg & Jørgensen, 2014), som er kæder af ord, som tilsammen italesætter 

nodalpunktet. Disse kæder er i denne diksurs, ikke faglighed, ikke kvalificerede, dårlig og 

utilstrækkelig undervisning. Her kan man særligt lægge mærke til adverbiet ikke som 

bruges til at negere sætningsleddene.  

Tager man sætningen  

”Her konkluderes det nedslående, at mens alle børn fødes med evner for at 

udtrykke sig musikalsk, knækkes disse evner og interesser allerede i barndommen, især 

som følge af dårlig og utilstrækkelig undervisning i folkeskolen.” (Kristoffersen, 2016).  

Her er der flere ord som bruges, som modaliteter, som forstærker den holdning som 

afsenderen har. F.eks. konkluderes det nedslående. Det er et dårligt resultat. Efterfølgende 

bruges konjunktionen mens som indleder ledsætningen med noget som afsenderen finder 

relevant, i dette tilfælde er det, at børn fødes med evner til at udtrykke sig musikalsk. 

Sætningskonstruktionen modelleres med stærke adverbier, som fremhæver den holdning, 

som afsenderen har, eks. Allerede og især. Allerede bruges om at elevernes musikalske 

evner, som knækker allerede - det sker tidligere end nu (Ordnet). Sætningen er ligeledes 

bygget op om ord som, knække, dårlig og utilstrækkelig, som alle taler om musiklærerens 

undervisning. Disse ords betydning fastlægger noget, der er gået i stykker eller ikke 

opfylder de givne krav (Ordnet). Som er modsætninger til, hvad man må gå ud fra 
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meningen med folkeskolens undervisning er. Kristoffersen understøtter dette udsagn, da 

hun længere i kronikken udtaler ”Men når vi så kigger lidt nærmere på, hvad en 

faguddannet lærer kan, altså en lærer med linjefag i musik, og som altså udgør de 

resterende 52%, er det jo ikke imponerende.” 

Starter man med at kigge på sætningens deiksis er der et vi, men hvem er det vi? For det 

virker til at den gruppe af vi ikke inkluderer en faguddannet lærer, som hun bruger som 

ordvalg længere henne, hvis denotation er en som er uddannet inden for et fag. I denne 

forbindelse bliver konnotationen til fagudannet en bestemt faggruppe nemlig - musiklærer. 

Efterfølgende bruger hun adverbium altså, til netop at konkludere netop at den 

faguddannede er en lærer med linjefag i musik, efterfølgende for at forstærke hendes 

pointe fortæller hun hvor mange af de lærere, som underviser i faget musik udgør. For at 

runde hendes pointe af, fastslår hun, at hverken de 52% som udgør de faguddannede 

musiklærer eller selve den faguddannelse er imponerende. Dette ses, ved at hun 

sideordner disse led i sætningen.  

 

Den antropologiske 
Til spørgsmålet Hvad er dit overordnede mål med musikundervisningen? Svarer en 

musiklærer ”Musik er et dannelsesfag, hvor eleverne bliver dannet til hele mennesker 

gennem musikken. Det giver dem en bedre mulighed for at udtrykke sig, vide hvem de 

selv (er red.) og reflektere over ting. Derudover tror jeg også på transfereffekten. ”  En 

anden musiklærer svarer ”At give eleverne en mulighed for at arbejde med musikken, og 

få kendskab til musikkens verden. Jeg mener, at musikken er en del af mennesket og det 

blot er noget der skal åbnes op for. ” Flere af de adspurgte musiklærere svarer således, at 

eleverne bliver dannet til hele mennesker gennem musikken. Som netop er det 

grundlæggende ved den antropologiske legitimering. Ligeledes knyttes musikalske 

aktiviteter til eksistentielle vigtige oplevelser, følelser og erfaringer (Nielsen, Musikalitet, 

2008).                                   

Hertil kan knyttes, at man ikke kender til et menneskeligt samfund uden musik, som netop 

en af musiklærerene svarer til spørgsmålet Synes du, at musikfaget skal have en større 

plads i skolen? her lyder svaret ”Ja, der er et stort dannelsesaspekt i at inddrage og 

fremhæve musik. Mennesket har ikke eksisteret uden en eller anden for musik.  
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Her kan man trække paralleller til det kategoriale dannelsessyn, som er udformet af Klafki. 

Her er det netop synergien af formal og material dannelsessyn, der skaber den dobbelte 

åbning, som vil sige, at musikken åbner op for eleven og eleven åbner op for musikken 

(Klafki, 2018). Der skal således åbnes op for musikken, for at eleverne vil åbne sig, og 

ligeledes skal der åbnes op for eleverne for at musikken vil åbne sig. Som en af 

musiklærerne netop også svarer , at musik er blot noget, der skal åbnes op for eleverne.  

Her kan man sige, at hvis ikke eleverne bliver åbnet op for musikken og omvendt vil de 

ikke blive dannet til hele mennesker.  

Samtidig kan man også anskue, at musik her både er som middel og mål, således kan man 

se en sammenhæng mellem den kulturorienterede og den opdragende legitimering.  

Henleder man sin opmærksomhed til formålet for musikundervisningen, kan man 

ligeledes drage paralleller til netop den antropologiske grundforestilling. I formål for faget 

musik, står der, at ”Eleverne skal udvikle kompetencer til at opleve musik og til at 

udtrykke sig i og om musik”(Undervisningsministeriet, 2018). Skiller man det fra 

hinanden, kan man så at sige, at eleverne skal undervises i musik og samtidig gennem 

musikken, hvilket igen kan referere til Klakfis dobbelte åbning.  

 

Den æstetiske 
Flere musiklærere svarer til spørgsmålene, at musikfaget giver eleverne mulighed for at 

udtrykke sig, og vide hvem de selv er og reflektere over ting. Her kan man fundere over, 

om netop det er den æstetiske legitimering, hvor musik både er inde i os og uden for os på 

samme tid. Den æstetiske forestilling mener ligeledes, at man kan ”(...) udtrykke og 

erkende sider af vore ydre og indre virkelighed, som ikke kan udtrykkes og erkendes ad 

anden vej.” (Nielsen, Musikalitet, 2008, s. 37). Den æstetiske legitimering taler til vore 

sansende opmærksomhed. Hvilket ligeledes kan være denne legitimering de adspurgte 

musiklærere har, når de til spørgsmål til, hvad målet for musikundervisningen er? At lytte, 

opleve og bevæge sig til musik. Disse ords denotationer taler ind i sansninger og 

musikalske udfoldelser, som kan siges at høre til den æstetiske grundforestilling. 

Derudover har den æstetiske forestilling ligeledes en grundposition, som passer ind i den 

kritisk orienterede dannelse, hvor man ikke blot fører eleverne ind i kulturen, som den er 

nu, men også, at man skal forholde sig kritisk og vise nye muligheder (Nielsen, 1998). Her 

kan lærernes svar som reflektere over ting være en måde, hvorpå eleverne skal forholde sig 

kritisk over for kulturen og give musikken nye muligheder. En musiklærer svarer ligeledes, 
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at en af de ting hun godt kan lide ved musikundervisningen, er elevernes selvudvikling, 

som netop kan tale ind i, at man skal videreudvikle sig selv og livet. En musiklærers svar er 

ydermere, at en god musikundervisning er ”Når synergieffekten får de enkelte løsrevne 

dele til at blive til noget meget større, og alle deltagere taber næse og mund over, hvor 

vildt det føles at være del af en stor levende funky musisk organisme.” Det musiklæreren 

prøver at beskrive her, kan netop være den grundposition, som den æstetiske legitimering 

har, som netop kan beskrives som, at ”blive opslugt, at være et med” (Nielsen, Musikalitet, 

2008).  

 

En sammenhæng 
 

I det følgende vil jeg analysere, de sammenhænge der er mellem de fire legitimeringer.  

De fire legitimeringer af almen musikundervisning er teoretiske begreber, der er til at 

forstå vigtige dimensioner i musikfagets pædagogiske dimension.  

I en almen musikundervisning vil de ifølge Frede V. Nielsen gribe ind over hinanden og 

således forudsætte hinanden på givetvis. Dette kan ligeledes ses på nogle af de adspurgte 

musiklærere, hvor deres svar netop berettiger musikundervisningen med de fire 

dimensioner, men samtidig er der en række lærere som underviser i musik, men som ikke 

har den uddannelse i musikfaget.  

Jeg vil i dette afsnit særligt have fokus på mit interview med musiklæreren Mads, som er 

linjefagsuddannet musiklærer og underviser i alle musiktimer, både i 1. - 6. klasse samt 

valgfagshold 7.-8. klasse.  

Mads fortæller om ham selv som værende musiklærer.  

”Jeg er æhmmmm, en øhm, jeg er ikke den klassiske, fra dengang, da vi var 

børn, som sidder ved klaveret og synger sange... Sådan vil jeg ikke beskrive 

mig. Jeg kan godt spille klaver, og synger også sange sammen med eleverne. 

Men jeg laver mere basis teori og instrument praksis....... igennem LEG!” 

(Bilag 4) 

Hvad kan dette udsagn vidne om. Mads udtrykker en deiksis ved et fælles vi. Hvor man må 

gå ud fra han mener vi som værende musiklærer, samt han finder en forbindelse mellem 

ham selv og mig som interviewer, da han igen bruger vi om dengang vi var børn. 

Derudover laver han en generalisering, fra dengang vi var børn, var musikundervisningen 

sådan her, hvor han benytter fænomenet klassisk. Ser man på denotationen af ordet 
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klassisk er det oprindelig og traditionel, men hans definition af klassisk musiklærer er som 

sidder ved klaveret og synger sange. Det er altså ikke den oprindelige betydning af ordet 

klassisk, men hans forståelse af hvordan musiklærere, var dengang han var barn, og som 

han ikke ser sig selv som.  

Han lægger særlig vægt på igennem leg. Han tilfører eleverne viden gennem leg. Dette kan 

virke som et alternativt ordvalg, når der tale om basis teori og instrument praksis, som 

han her kobler op på leg. Ser man basis teori og instrument praksis kan man her tale om 

Frede V. Nielsens begreber Ars og Scientia som dimension i musikfaget (Nielsen, 1998). 

Her er vil Ars være kunsten og kunnen, som kan lede til Mads’ instrument praksis, mens 

scientia er viden, som kan henlede på Mads’ svar om basis teori, som eleverne skal tilegne 

sig i musikundervisningen.  

Mads uddyber sit svar, hvilket jeg finder interessant. Mads fortæller  

 ”Vi leger så meget vi kan med instrumenterne, vi....jeg har et mål omkring at 

når man er færdig med 6. klasse med musik. Så har man spillet alle instrumenterne der 

er i musiklokalet. (....) Man har prøvet ALLE instrumenterne, og man har en forståelse 

for hvordan ALLE instrumenter fungerer i musiklokalet... og instrumentet er også denne 

her (han tager sig til struben og henviser til stemmen red.) ja, altså stemmen. Den er også 

brugt, og man har også styr på hvordan man bruger den. Så jeg er meget bredt og jeg er 

meget ambitiøs.   

Ser man her nodalpunktet som værende musiklæreren skaber han en ækvivalenskæde, 

som ambitiøs og bred. Disse ord viser en musiklærer, der vil opnå noget attraktivt med sin 

undervisning.  

Mads bliver spurgt ind til, hvad han synes er det bedste ved at undervise i musik. Hans 

svar er meget langt og uddybende, derfor vil jeg tage udpluk af hans svar for at vise de 

sprogligheder, jeg finder interessante at analysere på.  

Han fortæller  

 ”Jeg ved godt, det lyder mega selvisk... Men jeg er GLAD. (...) Lige nu har jeg 

ikke musiktimer (pga. Covid-19) og når jeg kommer hjem, siger min kone; er du ikke glad 

for at være på arbejde. Du er ikke så glad når du kommer hjem..... Jeg savner bare at 

have MUSIK.. Det er den der lille. Det er. Det er så svært at forklare.... Men altså  nogle 

gange går tingene bare op nede i musik....  (....) For mig er det så tydeligt at se, at der er 

læring i musik.. OG det er det der gør mig glad hver evig eneste dag. (...) Når det så 

lykkedes.... Når det lykkedes. Glæden i eleverne. Sååå, det det musik kan. Det kan dansk 
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og matematik ikk, det kan det bare ikke nej. (...) Eleverne de får så meget mere. De får 

meget mere selvbestemmelse” 

 

I dette udsagn træder særlig ordvalg som glad og glæde frem, det gælder både, hvad han 

oplever hos eleverne og sig selv. Glad er en følelse, og som ordbogen skriver ”som er i en 

lys sindsstemning” (Ordnet) og om glæde står der, at det er en følelse af enten tilfredshed 

eller lykke. Det taler altså meget ind i en legitimering af den æstetiske, som er den 

sanselige og non-verbale  

Samtidig vil han gerne give eleverne en viden og kunnen i musikken. Musikken bliver her 

målet og man kan tolke det som værende i den kulturorienterede. Samtidig bruger han 

udtryk som nogle gange går tingene bare op nede i musik. Hvad mener han med går 

tingene op .  Er det det faste udtryk, gå op i en højere enhed, han mener, at musikken går 

op i en højere enhed. Sætningens konstruktion er ligeledes konstrueret, hvor det er 

tydeligt, at han har svært ved at finde definitionen. Han bruger to modsatrettede 

adverbier, op og ned, det går op nede i musik. Den måde han fortæller, virker det til, at han 

bruger gå op som en metafor, for at musikfaget åbner op for noget større, og faget musik 

løser noget, hvor ned mere skal ses som en retning, hvor musiklokalet er placeret. Hvis han 

mener at musikfaget får det til at åbne op og gå op i en større enhed, kan dette udsagn tale 

ind i den æstetisk orienterede legitimering, som netop har med det sanselige og non-

verbale at gøre, hvordan musikken netop er i os og uden om på en og samme tid. Ydermere 

taler han om glæden, og hvordan, at musik giver glæde. Her kan man både tolke det som 

værende den opdragende, musik bliver middel til målet glæde. Samtidig er der flere af 

hans udsagn der taler ind i det kategoriale dannelsessyn og den dobbelte åbning. Dette kan 

man bl.a. se når han fortæller, om hvordan elevernes faglige kunnen udvikler glæden. 

Eleverne åbnes op for musikken og musikken åbner op for eleverne (Klafki, 2018). 

Ydermere taler han ind i, at musikken er med til, at eleverne tilegner sig evner i musik, 

som netop er de samme evner, som Klafki mener eleverne skal danne medbestemmelse, 

selvbestemmelse og solidaritet (Ibid., s. 300-301). Her fortæller Mads  bl.a., at eleverne får 

mere selvbestemmelse i musik. Derudover skildrer han, hvordan de skal optræde med en 

koncert, hvor hver klasse, sammen vælger et musiknummer. Her bliver eleverne ligeledes 

medbestemmende. Mads fortæller om vigtigheden af at eleverne skal lære at stå på en 

scene, hvilken rolle man har som guitarist, solist mm. Dette kan tale ind i den evne 

solidaritet, som Klafki taler om ”undervisning i undervisning” (Ibid. s. 302).  
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Konklusion  
 
Projektet her kan ikke konkludere på det generelle indhold i folkeskolens 

musikundervisning, samtidig skal det ikke være en kritik af hverken undervisning, skole 

eller lærere. Dertil har projektet belyst, at der kan være en sammenhæng mellem den måde 

faget legitimeres på, alt efter om musiklæreren, er uddannet lærer med musik som linjefag 

eller ej. 

Derimod har dette projekt belyst, at jf. Fælles Mål legitimeres faget ved en sammenhæng af 

de fire legitimeringsstrategier Nielsen (2008) fremlægger. Det kan ligeledes konkluderes 

ud fra mine undersøgelser, at musiklærere med linjefaget i musik, legitimere målet med 

musikundervisningen i en større legitimering, end lærere uden linjefaget. Samtidig kan det 

konkluderes, at der er nogle, som stiller sig over for musikundervisningen og særligt 

fagligheden som musiklærerne har. Ydermere viser analysen, at der er forskellige diskurser 

af musikfaget. Særligt viser musiklærernes udsagn, hvordan de mener at faget er nu, hvilke 

mål de sætter for undervisningen, en anden diskurs er Marstal og Kristoffersen, som 

negere den musikundervisning, som der er nu, men har en holdning til hvordan den bør 

være. Som taler ind i det kritisk orienterede dannelsessyn.  

 

Der kan ydermere konkluderes at der skabes forskellige ækvivalenskæder af nodalpunktet 

musikfaget såvel som musiklæreren.  

Ser man på musiklæreren kan det konkluderes at der skabes såkaldte antagonistisk 

diskurser, da Kristoffersen og Marstal har nogle negative ækvivalenskæder om 

musiklæreren, mens Mads har en positiv ækvivalenskæde rettet mod sig selv som 

musiklærer. Det kan ikke konkluderes, hvilken diskurs som er den hegemonisk diskurs 

(Græsborg & Jørgensen, 2014) ud fra de undersøgelser jeg har lavet.   

Ligeledes kan det konkluderes, at musikfaget ligeledes også har forskellige antagonistiske 

diskurser, hvor der bliver opbygget ækvivalenskæder som for sjov, bare, hygge og en 

modsatrettet ækvivalenskæde som teori, skaben, oplevelse, musikalsk. Her må det også 

kunne konkluderes, at på baggrunden af formålet for faget, samt de uddannede 

musiklærere med linjegaet og samfundet, at den hegemoniske diksurs, må være den, hvor 

man i bund og grund kan sige, at musikken kan legitimere sig selv. Musikken findes i os 

som mennesker, i vores kultur, i vores sanselige og følelsesmæssige udtryk. 
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Perspektivering  
 
I udarbejdelsen af mit projekt har jeg måtte udelade flere ting. Jeg har bl.a. ikke belyst 

opgaven fra elevernes vinkel, som kan siges at være et væsentligt aspekt eftersom, det 

netop er eleverne, som jeg i min kommende læreprofession skal ud at undervise.  

Et andet spændende perspektiv som jeg ikke har belyst i projektet, er lærernes 

forberedelsestid. Folkeskolen har netop lavet en undersøgelse, om hvilke fag der er mest 

forberedelsestunge (Jakobsen & Jørgensen, 2021), denne undersøgelse blandt 971 lærere 

peger på, at musik ligger i bunden af listen over hvilket fag, der kræver mest 

forberedelsestid. Det jeg synes er særligt interessant er kommentarsporet og særligt Jesper 

Juellund Jensens kommentar, hvor han skriver, at svarene måske afspejler, hvad læreren 

mener at kunne klare sig igennem med af forberedelse og særligt Hvis jeg har ret i det gæt, 

så er der flere forhold, der kan spille ind - herunder omverdenens forventninger til faget 

og dets betydning (...)” (Ibid) 

 

Et af de perspektiver jeg har fundet særligt væsentlige for musikfagets legitimering og 

dermed målet for undervisningen er netop sammenhængen mellem lærere som er 

uddannet med linjefaget og deres mål for undervisningen modsat lærere, der ikke har 

samme uddannelsesbaggrund. Hvordan får man så netop flere uddannede musiklærere 

gennem læreruddannelsen og ud at undervise i folkeskolen. Rapporten fra DPU 

(Holgersen & Holst, 2020) viser, at der er en stor gruppe af musiklærere, som er udannet i 

80’erne, og som derfor må forventes at på pension i den kommende tid, samtidig viser 

rapporten, at der er nedgang af nyuddannede musiklærere i perioden 2010-2020 (Ibid). 

Som netop vil gøre denne problematik større, og derfor sætte musikfaget i en endnu 

sværere position.  

Ser man på musikundervisningen med et syn på kritisk orienteret dannelse, må man bygge 

på hvordan forholdene bør være og ikke blot hvordan forholdene er nu. Det vil sige, at man 

skal ændre kulturen for, hvordan musikfagets faglærere nedprioriteres (Nielsen, 1998).  

Både min undersøgelse og rapporten fra DPU viser, at det ca. er 50% af musiklærere som 

har den faglige uddannelse, som faget kræver. Et perspektiv for at kunne ændre dette 

kunne være, at ledelsen kommunalt og på de enkelte skoler, sigtede fagligt højere. Dette vil 
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blot gøre problemet større. Men set i lyset af de perspektiver jeg har belyst i dette projekt, 

har jeg fundet et perspektiv særlig væsentlig, nemlig den nedgang, der er i uddannet 

musiklærere, når der ses en sammenhæng mellem, ledelsens prioritering af musikfaget og 

deres ansættelser i musikfagsundervisning.  

Den samtale jeg har haft med en medstuderende, bunder jo netop i den diskurs om, at alle 

kan undervise i musik. Hvis den diskurs ændres og, man højner kravet for at kunne 

undervise i musik, så ville flere måske også søge ind på læreruddannelsen og have ønske 

om linjefaget musik?  

Det handler måske om, at man som skole og lærer i dette tilfælde musiklærer tør tro på sig 

selv, sin egen intuition, faglighed og sit fag. For ifølge Løgstrup (1987) er det lige præcis det 

læreren er oppe i mod, at det som mislykkes for andre, forventes læreren, at lykkes med. 

Følgelig skal man eventuelt huske på hvad netop Løgstrup sagde, at det som er 

uoverskueligt ved at holde skole, er lige præcis det, som der gør det spændende at holde 

skole. Er det dermed udfordringerne, der gør det spændende at holde skole (fra: 

Bækgaard, Bækgaard, & Kallesøe, 2014)? 
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Bilag 
 

Bilag 1 interviewguide 
 
Dette bilag, viser den interviewguide, jeg havde lavet forud for mit interview med 
musiklæreren Mads. 
 
 Interviewguide: Sangkonsulent 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Tema 1: Rammesætning Introduktion:  

Interviewet vil handle om, hvilken rolle, faget musik har i 

folkeskolen.   

Hvem er jeg? 

Optagelse: Som vi har aftalt, bliver interviewet optaget 

og transskriberet. Hvis du ønsker det, kan 

transskriptionen sendes til dig 

Anonymitet: Du vil blive anonymiseret og du kan/ har 

ret til, til enhver tid at trække dit samtykke tilbage. Efter 

afleveringen af mit bachelor vil råmaterialet af 

interviewet blive destrueret.  

Vil du fortælle lidt om dig selv? 

- Hvor længe har du arbejdet som lærer? 

- Hvornår blev du færdiguddannet? 

- Hvor længe har du arbejdet på din nuværende 

arbejdsplads? 

Tema 2: Hvordan vægter 

skolen og læreren musikfaget i 

forhold til andre fag i skolen  

- Vil du ikke fortælle lidt om hvorfor du blev 

musiklærer? 

- Hvordan arbejder du med musikfaget? 

- Vægter du det faglige? Det skabende? Oplevelsen 

- Prøv at fortælle, hvordan du oplever fagets 

legitimering? 

- Kan du fortælle om egne oplevelser, hvor du har 

oplevet at skulle forsvare eller legitimere faget? 

 

Tema 3: Hvorledes forbereder 

læreren sin undervisning, hvad 

- Kan du fortælle hvilke værktøjer du bruger når du 

skal  forberede din musikundervisning?  
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er vigtigst elevernes faglighed 

eller dannelse?  

- Fortæl om, hvilken faglighed musikfagets opgaver til 

eleverne har? 

- Ser du en tendens til at fagligheden bliver 

nedprioritereret i musikfaget, og kan du fortælle om 

nogle eksempler?  

- Kan du beskrive dine erfaringer, hvor 

musikundervisningen er lykkedes? 

- Oplever du en tendens til, at musikfaget bliver 

nedprioriteret i folkeskolen? 

- Hvordan oplever du det? 

Tema 4: Hvordan ser du 

legitimeringen af musikfaget 

- Kan du fortælle, hvad du synes er det bedste ved at 

undervise i musik 

- Hvad får eleverne med fra en musikundervisning? 

- Kan du fortælle hvilke mål du sætter for din 

undervisning? 

- Prøv at fortælle om hvordan du oplever musikfaget 

berettigelse? 

- Oplever du den tendens er generel, eller er det mere 

et ønske om, at musikfaget får denne berettigelse? 

- Kan du fortælle om egne oplevelser hvor du har 

oplevet at skulle forsvare eller berettige faget? 

Tema 4: Afrunding  - Interviewer opridser nogle hovedpunkter, som jeg 

vil tage med fra interviewet. Hvilke den 

interviewede muligvis har lyst til at kommentere på 

(Kvale og Brinkmann, 2015, s. 183-184). 

- Jeg har ikke flere spørgsmål. Men er der noget, du 

har lyst til at sige eller spørge om, inden vi afslutter? 
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Bilag 2: Kritisk diskursanalyse 
 
 

 
(Bom, Diskursen, 2015) 

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Katrine Gry Thelle (lr15s126) 
   
 

 30 

Bilag 3 - Spørgeskema 
 
Her vises et eksempel på spørgeskema til musiklærere.  
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Bilag 4 - Transskribering 
 
Her er et udpluk af transskriberingen af interviewet af musiklæreren Mads. Jeg interviewer 
er forkortet med I og musiklæreren Mads forkortes med M. 
 
I: Du har været lidt inde på det, men kan du prøve at uddybe, hvad du synes det bedste 

ved at undervise i musik er? 
 
M: Jeg ved godt det lyder mega selvisk. Men Jeg er GLAD. Når jeg kommer jeg hjem fra 

arbejde og har haft musiktimer. Ligenu har jeg ikke musiktimer og når jeg kommer 
hjem, siger min kone. Er du ikke glad for at være på arbejde. Du er ikke så glad når du 
kommer hejm.. Jeg savner bare at have musik. Det er den der lille. Det er. Det er så 
svært at forklare. Men nogle gange går tingene bare op nede i musik. Fordi man . Vi 
gør brug af så mange fag på en gang. Vi sidder og læser for at lære denne her sang at 
kende, og jeg kan bare se, årh hvor var det svært i 1. klasse da du skulle sidde at læse 
i starten, og nu læser de bare så godt, så nu går timerne bare så meget nemmere når 
vi skla synge. Eller når vi skal lære en kompliceret rytme, det er så tydeligt at mærke 
at de større elever bliver bedre til at have 4 over 3 eller 3 over 4 eller. Øh. For mig er 
det tydeligt at se, at der er læring i musik. OG det er det der gør mig glad hver evig 
eneste dag.  
Når en elev skal spille guitar og G akkorden er lidt svær. Den er så svær for fingerene 
lige at få sat rigtigt, men når det så lykkedes  og den der JEG KAN.  Øhm. Så er man 
glad hver dag tror jeg, det er jeg i hvert fald. Det er de små ting. Det er også når det 
lykkedes med sammenspil, eller det lykkedes  med at skrive en fed sang. Eller når der 
nogle af pigerne der har en fed dans i 5. klasse, som de gerne vil lære os fra Tiktok og 
de så bare går helt amok og de tager over en time de siger ”Så M. Så skal du se, 
hvordan man danser.” Sååå, det det kan musik. Det kan dansk og matematik ikke det 
kan det bare ikke nej. eller engelsk for den skyld, jeg er også engelsklærer. Det kan 
det altså ikke. Det kan det bare ikke det samme Nej. Eleverne de får så meget mere. . 
De får meget mere selvbestemmelse. Vi spiller koncert nede på min skole hvert år. 
Det er noget jeg står for Det er noget jeg arrangere. Det er alle klasser der spiller et 
nummer. OG det er et valgfrit nummer. Eleverne vælger selv. OG det vil jo også sige 
at der går tre måneder af året med det her. Hvor vi laver afstemning, vi skal finde ud 
af hvilke instrument vi vil spille på, vi skal lære hvordan vi spiller det, der er 
sammenspil, der er perfomanceuddannelse, hvordan er man på en scene og hvordan 
man viser med sin krop at man har selvtillid og på den måde, at man er mere 
selvsikker. I går. Det kan dansk heller ikke det kan ikke, det kan matematik heller 
ikke. Det kan det ikke... 

 Lang pause 
 
 Ej, jeg bliver helt forelsket i musiktimen. Kan jeg godt mærke. Jeg savner mine 

musiktimer. 
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