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Indledning  

 

 

 

Anemonesangen fra musicalen Ronja Røverdatter er skrevet af Sebastian. Sangen indledes med et 

A-stykke på fire takter efterfulgt af et A’-stykke på fire takter. Herefter kommer der et B-stykke på 

fire takter og et B’-stykke ligeledes på fire takter. Sangens formforløb er altså AA’BB’ eller 

overordnet AB. Sangens rytmiske mønstre består primært af fjerdedels- og ottendedelsnoder og 

taktarten er fire fjerdedele. Sangen er i C-dur og indledes på kvinten. 

Ovenstående tekst er en kort musikfaglig analyse af anemonesangen, hvortil sproget består af et 

særligt musikfagligt sprog. Det er netop musikkens fagsprog, jeg vil beskæftige mig med i denne 

opgave, hvor ovenstående er et indblik i én side af fagsproget. Centralt for denne opgave er det, at 

sproget knytter sig til læring, dvs. at sproget betragtes som en forudsætning for at lære faget 

(Gibbons, 2017, s. 230).  

    

Musikfaget bliver i folkeskolen betragtet som et praktisk fag, hvor elevernes oplevelse og sansning 

af musikken anses som kernen i faget. Musik er altså et æstetisk fag (Nielsen, 1994, s. 105). I 

formålet for musikfaget skal eleverne imidlertid også udvikle kompetencer til “[...] at udtrykke sig i 

og om musik [...]” (Børne - og undervisningsministeriet (UVM), 2019, s. 5, min kursivering). At 

eleverne skal lære at udtrykke sig om musik indikerer, at eleverne også skal beskæftige sig med 

musikken gennem verbale aktiviteter. Af Fælles Mål fremgår det desuden, at musikfaget indebærer 

både færdigheds- og vidensområder, hvorfor denne æstetiske praksis også indebærer en faglig 

viden, hvortil det er nødvendigt med en vis forståelse af fagsproget (UVM, 2019, s. 3).   

Jeg har, i forbindelse med praksissamarbejde under uddannelsen, erfaret, at musikfagets praktiske 

side er højt prioriteret, mens de teoretiske aspekter, hvortil fagsproget primært hører til, ofte synes 

placeret i baggrunden. Der kan desuden være en tendens til at betragte faget som et afslapningsfag, 

hvor eleverne skal samle energi til, når de skal tilbage til de mere “rigtige” fag (Pio, 2009, s. 142). 

Jeg er på den baggrund blevet interesseret i at undersøge, hvordan fagsproget kan bidrage til 

elevernes læring i musikundervisningen.   

Hertil må dog rejses det spørgsmål, om en større vægtning af fagsprog i et æstetisk fag som musik, 

risikerer at skabe en ubalance mellem fagets praktiske og teoretiske side?  
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Problemformulering  

Hvordan kan et øget fokus på fagsprog understøtte elevernes æstetiske læring i 

musikundervisningen, så der samtidig bevares et balanceret samspil mellem ars- og scientia-

dimensionen? 

Læsevejledning  

I opgavens første del beskriver og begrunder jeg, på baggrund af min videnskabsteoretiske afsæt, 

min metodiske tilgang og forholder mig kritisk hertil. Desuden gennemgås relevant forskning. 

I opgavens anden del beskrives det teoretiske fundament i opgaven, som bygger på teori både inden 

for det sprogpædagogiske område og musikdidaktikken. Da min analyse er opbygget dynamisk, 

præsenteres kun teoretiske begreber, som allerede fremgår i problemformuleringen. Andre 

teoretiske perspektiver forekommer undervejs i analysen.  

Opgavens tredje del indeholder analysen. Først identificeres verbaltsproglige aktivitetsformer og 

fagsprog i musik med udgangspunkt i læseplanen. Ud fra denne afklaring undersøges lærernes 

sprogpædagogiske praksis. Dernæst undersøger jeg, hvordan fagsprog spiller sammen med 

æstetiske læreprocesser gennem analyse af et undervisningsforløb.  

Slutteligt diskuteres fagsprog i musikundervisningen ud fra begreberne ars og scientia.   

I fjerde og sidste del af opgaven fremgår min konklusion, som fører videre til et perspektiverende 

afsnit, hvor jeg folder mit undersøgelsesområde ud med udgangspunkt i statusrapporten for 

musikfaget 2020.  

Videnskabsteoretiske refleksioner  

Som det fremgår af min problemformulering, er min forforståelse i projektet, at et større fagsprog i 

musikundervisningen vil kunne påvirke balancen mellem ars- og scientia-dimensionen, hvorfor jeg 

lægger op til refleksion og diskussion omkring dette. Jeg bevæger mig derfor inden for det 

konstruktivistiske paradigme, hvor et fænomen undersøges ud fra den erkendelse, at al viden er 

betinget af en sammenhæng, og at viden udvikles med afsæt i subjekters erfaringsbaserede grundlag 

(Wahlgren et al., 2018, s. 215).  

De begreber og teorier, som jeg inddrager gennem projektet, er således med til at forme min 

opfattelse af virkeligheden, hvorfor jeg er bevidst om, at disse styrer og sætter nogle grænser for, 

hvad jeg ser efter, og hermed hvilke forståelser og perspektiver opgaven tillægges (2018, s. 2020).  
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Det videnskabsteoretiske afsæt er derfor baseret på den hermeneutiske tradition, som 

grundlæggende handler om “[...] at fortolke og forstå fænomener, der tillægges mening” (Wahlgren, 

2018, s. 186). Dette fordi jeg er af den opfattelse, at menneskets forhold til verden er 

grundlæggende fortolkende. I henhold til dette projekt betyder det, at jeg i analysen af min empiri 

anvender fortolkende discipliner, som skal ses lyset af min forståelseshorisont, dvs. mine erfaringer, 

fordomme og forforståelser om verden (2018, s. 190).   

Metodiske og empiriske overvejelser  

Tekster som empirisk materiale  

Jeg benytter henholdsvis læseplanen for faget musik og undervisningsforløbet Heavy Metal.  

For at gøre teksterne til genstand for analyse, har jeg opstillet kategorier/fokusområder for 

undersøgelse baseret på teori, da det ikke er muligt at bruge problemformuleringen direkte som 

analyseredskab (Frederiksen & Beedholm, 2016, s. 93).  

 

Læseplanen for faget musik  

Formålet med læseplanen er at give læreren uddybende indblik i forholdet mellem skolens formål, 

lovens bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og de fagspecifikke bestemmelser i 

Fælles Mål (UVM, 2019a, s. 3). En sådan “styrende tekst” må derfor også forventes at indeholde 

informationer omkring fagsproget i musikfaget (Beedholm & Frederiksen, 2016, s. 83).  

Min analysetilgang læner sig op ad den kvantitative indholdsanalyse, hvilket betyder at jeg 

systematisk i et skema har kvantificeret indholdet i læseplanen ud fra prædefinerede kategorier 

relateret til mit undersøgelsesområde (Eskjær & Helles, 2015, s. 20). Disse fremgår i analysen. 

Kvantificering af teksten fortæller ikke i sig selv noget om tekstens mening, men metoden giver 

overblik over det indhold, jeg ønsker at forholde mig til, hvorefter jeg har haft mulighed for at 

forholde mig til teksten gennem fortolkende discipliner (Eskjær & Helles, 2015, s. 21).  

 

Undervisningsforløb fra Alinea:  

Jeg har valgt at analysere et undervisningsforløb fra forlaget Alinea, som udvikler læremidler til den 

danske grundskole. 
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Grundet Covid-19 har muligheden for at observere musikundervisning i praksis, været begrænset. 

Jeg finder det derfor relevant at analysere forløbet fra en læringsplatform, da mange lærere benytter 

disse. For at sikre at forløbet bliver anvendt i praksis, er det udvalgt ud fra dets popularitet blandt 

musiklærerne. På den måde kan jeg nærme mig en praksisrelateret undervisning 

Spørgeskema og interviews af lærere  

For at få et nærmere indblik i lærernes sprogpædagogiske praksis i musikundervisningen benyttes 

spørgeskema opfulgt af interviews, hvilket beskrives i nedenstående.  

 

Spørgeskema  

Som det fremgår af problemformuleringen, er min antagelse, at der ikke er meget fokus på fagsprog 

i musikundervisningen, hvorfor jeg undersøger lærernes bevidsthed om og forståelse af fagsprog i 

egen praksis. Dette ved brug af spørgeskemaer (se bilag 3). Dette med henblik på at indsamle nok 

viden, så der kunne være mulighed for at se nogle mønstre i lærernes svar på dette (Hansen et al., 

2015, s. 152).  

Grundet begrænset mulighed for kontakt til skoler, har jeg sendt mit spørgeskema ud på 

musikfaggrupper på Facebook med henblik på at finde musiklærere som, grundet deres 

medlemskab i disse grupper, også har en egeninteresse i at besvare spørgsmål om deres praksis.  

 

Spørgeskemaet er udformet som lukkede spørgsmål med forhåndsgivne svarkategorier. Min 

vurdering var, at dette ville sandsynliggøre en højere svarprocent på et socialt medie, da det kræver 

respondenternes tid og interesse, hvis spørgeskemaet skal besvares (2015, s. 152). Risikoen er dog, 

at jeg overser nogle relevante svarkategorier, hvorfor respondenterne har mulighed for at uddybe 

deres svar i åbne svarfelter undervejs i deres besvarelser (2015, s. 165). Jeg forsøger hermed at åbne 

min egen forståelseshorisont, således at jeg gennem lærernes egne perspektiver åbner muligheden 

for en ny forståelse (Wahlgren et al., 2018, s. 192).  

De anvendte spørgeskemaresultater består af ordinale variable, dvs. at respondenterne har besvaret 

spørgsmålet ud fra afgrænsede kategorier i en bestemt orden, f.eks. en skala fra slet ikke til i høj 

grad. Således fremgår en rangordning af svarkategorierne, hvorfor jeg anvender søjlediagrammer til 

at skabe overblik over analysen (2018, s. 204).  
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Interviews 

Interviewene er foretaget med tre lærere, som forinden havde deltaget i min 

spørgeskemaundersøgelse, hvilket gav mig mulighed at forstå nogle af respondenternes 

perspektiver på en bedre måde end den ydre observation af svarene på spørgeskemaerne (Bjørndal, 

2014, s. 100). Foruden dette har jeg interviewet Annelise Dahlbæk, som er cand. pæd. i musik og i 

generel pædagogik og har mange års erfaring med musikundervisning i bl.a. grundskolen. Dette kan 

beskrives som et ekspertinterview, hvorfor jeg mener, at Dahlbæks ‘ekspertviden’ kan bidrage til 

andre perspektiver, som kan ændre ved min egen subjektive dom i forhold til 

undersøgelsesområdet.  

Forinden de fire interviews udarbejdede jeg to forskellige interviewguides – ét til lærerne og ét til 

interviewet med Dahlbæk, således at sidstnævnte mere omhandler spørgsmål omkring konkrete 

teoretiske begreber. Disse er semistrukturerede, således at de også åbner op for en mere åben dialog 

med de interviewede.  

Jeg har transskriberet interviewenene, så de er gjort til genstand for meningsanalyse gennem 

kodning af interviewudsagnene. Kodningen er først kodet med åben kodning, hvorefter jeg har 

foretaget en lukket kodning baseret på teoretiske begreber samt medtaget interessante koder fra den 

åbne kodning (Kvale & Steinar, 2015, s. 261).  

Kritik af metode 

Idet min spørgeskemaundersøgelse er en stikprøveundersøgelse med 20 respondenter fra 

undersøgelsespopulationen, kan resultatet ikke siges at være repræsentativt. Det kan desuden være 

svækket af, at min dataindsamling er foretaget på en gruppe på Facebook, som har muliggjort en 

kontakt med musiklærere, men som gør det svært at “kontrollere”, hvem der besvarer 

spørgeskemaet (Hansen, 2015, s. 135). En større stikprøveundersøgelse og en anden tilgang til 

dataindsamling, f.eks. ved at sende spørgeskema direkte til musiklærere på folkeskoler, havde 

muligvis resulteret i større repræsentativitet (2015, s. 79). Desuden kan der knyttes nogle 

problematikker til den måde, jeg har bedt respondenterne svare ud fra konstrueret skala fra 1-5, da 

der respondenterne ikke nødvendigvis vurderer en lige stor afstand mellem de forskellige 

talværdier. Her kan en mere finkornet skala med flere tal være mere brugbart (2015, s. 9). Dog 

mener jeg, at svarene fra de adspurgte musiklærere kan give nogle relevante perspektiver på min 

undersøgelse. 
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Problematikker omkring interviewmetoden ligger i, hvorledes jeg som “forsker” gennem 

bearbejdning af empirien giver en korrekt afbildning af virkeligheden. Som det fremgår af 

ovenstående, har jeg som sagt min forforståelse med, når jeg forholder mig til empirien. For at hæve 

mig over denne finder jeg det vigtigt gennem analysen at forsøge at begrænse mig til værdineutrale 

og beskrivende begreber, dvs. i første omgang at beskrive, hvad interviewpersonerne siger inden 

nærmere fortolkning.  

Forskningsoversigt  

Med denne forskningsoversigt er formålet at give et indblik i eksisterende forskning med fokus på 

fagsprog i musik og således understøtte besvarelsen af problemformuleringen (Boding, 2019, s. 

84).  

Jeg har i min søgeproces benyttet mig af databaserne: Education Research Complete (ERC), ERIC, 

Teacher Reference Center (TRC), da disse indeholder forskning og litteratur inden for det 

pædagogiske og uddannelsesmæssige område.  

Jeg har systematiseret min søgeproces ved at udforme en søgeprofil med søgebegreber og 

emnemæssige synonymer samt en søgedagbog (se bilag 1, 1.1 og 1.2). Jeg har foretaget den 

afgrænsning, at jeg inddrager peer reviewed forskning og litteratur med henblik på at sikre at mit 

projekt understøttes af forskning af en vis kvalitet. Desuden har jeg udvalgt forskning fra mellem år 

2000-2021, fordi jeg primært er interesseret i den nyeste forskning på området.  

Det har været udfordrende at finde forskning inden for emnet specifikt knyttet til musikfaget, men 

nedenfor vil jeg redegøre for og begrunde den fundne forskning.   

 

The benefits of explicit teaching of language for curriculum learning in the physical education 

classroom.  

I dette videnskabelige studie har man undersøgte, hvilken betydning det har for eleverne og lærerne, 

at der bliver undervist eksplicit i fagsprog i idrætsundervisningen (Forey & Cheung, 2019, s. 94). 

Studiet er fundet i forbindelse med læsning af følgende bachelorprojekt: Fagsprog i idræt - 

Teoriintegration som middel til idræt som læringsfag (Espersen, 2020, s. 5).  

Jeg finder studiet relevant i en musikfaglig sammenhæng, da musik og idræt har det tilfælles, at de 

begge, sammen med andre fag, hører ind under samlebetegnelsen praktiske/musiske fag, som har 

det tilfælles, at der som oftest er hovedvægt på de praktiske aspekter i faget (Rebsdorf, Sandager & 
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Mogensen, 2006, s. 6). Derfor forestiller jeg mig, at måden at tænke den sproglig udvikling ind i 

idrætsundervisningen, som det ses i dette studie, også kan benyttes i en musikfaglig kontekst.  

Studie blev udført på Hamstead Hall Academy i Birmingham, hvor der går 1100 elever i alderen 

11-18 år (Forey & Cheung, 2019, s. 95). Sammenlignet med en dansk folkeskole, svarer 

målgruppen til slut mellemtrin og udskoling. Dataindsamlingen bestod af observationer, interview 

af lærere, fokusgruppeinterviews, spørgeskemaer besvaret af 83 lærere og forskellig tekstmateriale 

(2019, s. 95).  

Med implementering af eksplicit undervisning i fagsprog benyttedes The Teaching Learning Cycle, 

en model baseret på genrepædagogikken. Med denne kunne lærerne gøre sprogundervisningen 

synlig i modellens forskellige niveauer, så progression blev tydeliggjort (2019, s. 98). Studiets 

position i forhold til undervisning i sprog var baseret på, at fagsproget måtte inkorporeres i tæt 

sammenhæng med undervisningsindholdet (2019, s. 94).  

Resultatet viste, at lærerne blev mere bevidste om sprogets rolle som meningsbærende ressource og 

ændrede deres syn på den sprogpædagogiske praksis som et ekstra tidskrævende lag til en naturlig 

del af idrætsfaget (2019, s. 100). I forhold til eleverne udvikledes deres skriftlighed til at indeholde 

et mere akademisk sprogbrug. Eleverne havde desuden fået en større forståelse for, hvordan de 

kunne gå fra hverdagssprog til et mere akademisk sprog og hermed opnå et fælles fagsprog i idræt 

(2019, s. 101).  

Jeg mener, at studiet bidrager til at understøtte mig argumentation for, at fagsprog er helt centralt, 

også i fag, hvor det praktiske har sin grundkerne.  

 

Promoting Sophisticated Word Use in the Elementary Music Classroom.  

Denne artikel er fra det akademiske tidsskrift Music Educators og er skrevet af Ayah Rifai i 2019, 

som underviser i musik på folkeskoleniveau i New York og uddannet i historisk 

musikvidenskab/musikteori (Rifai, 2019, s. 28). I artiklen argumenterer Rifa, med henvisning til 

sprogvidenskaben, for at arbejde med udvikling af elevernes ordforråd, da dette bl.a. har indflydelse 

på elevernes læsning og læseforståelse samt tilegnelse af ny ord, hvorfor et større kendskab til ord 

åbner flere muligheder for at tænke og tale mere præcist samt at se og diskuterer verden anderledes 

(2019, s. 29). For at støtte eleverne i at udvikle deres sprog fra hverdagssprog til fagsprog må 

læreren overveje ordforrådet ud fra tre niveauer, som jeg beskriver nærmere, når de anvendes i 

analyseafsnittet musikfaglige ord og begreber i musikfaget.  
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Teori og begrebsafklaring  

I dette afsnit vil jeg afklare og argumentere for teorier og begreber, som jeg trækker på i opgaven.  

Sprogteoretisk baggrund  

Den sprogteoretiske baggrund for dette projekt tager afsæt i den systemisk funktionelle lingvistik 

(SFL), hvor sproget opfattes som en social semiotisk proces, hvis funktion er at skabe betydning, 

hvilket sker i social interaktion. Et grundlæggende træk ved sprog er, at det varierer alt efter den 

situationelle kontekst, hvor faktorer som det, der tales om (felt), forhold mellem de talende 

(relation) og, om der er tale om tale- eller skriftsprog (måde), spiller ind. Eleverne lærer derfor ikke 

blot sprogets grammatik og syntaks, men også hvordan de kan variere deres sprogbrug alt efter 

konteksten (Gibbons, 2017, s. 20). Emnerne i musikundervisningen udgør en sådan form for 

kontekst og kan dermed begrunde, hvilke former for sprog, der skal undervises i. Med dette 

sprogsyn fokuseres der altså på sproget som et medie til læring fremfor noget, der er adskilt fra det 

faglige indhold (2017, s. 230). Dette sprogsyn er derfor med til at begrunde vigtigheden af 

fagsproget i sammenhæng med det musikalske indhold.  

 

Fra hverdagssprog til fagsprog  

For at give en nærmere afklaring af min forståelse af fagsprog tager jeg udgangspunkt i Gibbons’ 

skelnen mellem hverdagssprog og fagsprog. Gibbons knytter hverdagssprog til termen 

‘kontekstafhængigt’, hvor sproget er uformelt, aktørerne kommunikerer ansigt til ansigt, og 

kropssproget indgår i kommunikationen (2017, s. 98). Til at beskrive fagsproget benyttes termen 

‘kontekstreduceret’, som over for hverdagssproget er mere eksplicit og abstrakt, mindre 

personbunden og indeholder mere specifikt fagsprog (2017, s. 25).  

Teori fra musikdidaktikken  

Da jeg har fokus på faget musik vil en stor del af mit teoretiske fundament tage udgangspunkt i 

musikdidaktikken. Her trækker jeg på musikforsker Frede V. Nielsens bog om almen 

musikdidaktik. Nielsens musikdidaktik retter sig særligt mod musikpædagogikken i Norden, 

hvorfor den er central at anvende i forbindelse med perspektiver på musik i den danske folkeskole.  
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Som det fremgår af min problemformulering, er Nielsens begreber om ars- og scientia-dimensionen 

et centralt omdrejningspunkt i opgaven, hvorfor disse begreber vil blive afklaret i dette afsnit.  

 

Når jeg i denne opgave fokuserer på fagsprog i musikundervisningen, beskæftiger jeg mig en verbal 

erkendelsesmåde, hvilket Nielsen i en musikfaglig sammenhæng beskriver som fagets scientia-

dimension. Dette omhandler fagets videnskabelige side, hvor man bruger det verbale sprog til at tale 

om og begrebsliggøre musikken, f.eks. ved brug af fagsproglige kategorier (1994, s. 111). Ars-

dimensionen, er relateret til den non-verbale erkendelse og har at gøre med musikfagets praktiske 

og kunstneriske side. Her percipere, oplever og frembringer eleverne musikken (1994, s. 106). Det 

karakteristiske ved faget musik er, at det henvender sig direkte til vores sanser, hvorfor vi ofte 

omtaler det som et æstetisk fag jf. det græske ord ‘aisthesis’, der netop betegner erkendelse 

umiddelbart via sanserne (1994, s. 105).  

Æstetisk læring  

Som det ses i ovenstående, kan æstetikbegrebet defineres som erkendelse gennem sanserne. Denne 

definition kritiseres dog af Austring & Sørensen, da den er for bred og upræcis, idet al 

erfaringsbaseret erkendelse har en sanselig dimension, uden at den nødvendigvis er æstetisk baseret 

(2006, s. 47). I denne opgave er begrebet således baseret på Austring og Sørensens mere nuancerede 

definition: “[...] Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og 

verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser” (Austring & Sørensen, 2006, s. 68).  

Inden for musikkens verden kommunikerer vi ved hjælp af lyd og sommetider ord. Hver kunstart 

har sit eget formsprog, hvor det inden for musik er toner, rytmer, fraseringer og puls. Den musik, vi 

kan frembringe, er sanselig, og gennem den har vi mulighed for at udtrykke følelser og oplevelser. 

Musikken har på den måde symbolsk betydning, som udspringer af vores indre følelses- og 

forestillingsverden, hvorfor det personlige udtryk er et særligt kendetegn ved det æstetiske 

formsprog (Austring & Sørensen, 2006, s. 48-49). Musik er således en æstetisk udtryksform.   

Austring og Sørensen knytter æstetik sammen med læring i begrebet æstetiske læreprocesser og 

argumenterer for en model for æstetiske læreprocesser. En nærmere beskrivelse af dette vil fremgå i 

analyseafsnittet fagsprog og æstetisk læring.  
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Analyse 

Sprogfærdigheder på tværs af fag  

Sproglig udvikling er blevet et tværgående tema, hvorfor der også fra Børne- og 

undervisningsministeriet (UVM) er udarbejdet en vejledning for sproglig udvikling i alle fag. Ifølge 

Gibbons er sproglig udvikling en forudsætning for udvikling af viden (2017, s. 11). Med andre ord 

må eleverne altså lære fagsproget for at forstå faget, hvilket også er gældende i 

musikundervisningen.  

 

Sprogfærdigheder i læseplanen for musik 

Som første led i analyse af læseplanen vil jeg undersøge, hvorledes der i musikfaget arbejdes med 

de fire nedenstående sprogfærdigheder, som ifølge vejledningen for sproglig udvikling må indgå i 

de enkelte fag (UVM, 2020, s. 6).  

Lytning beskrives som en kognitiv proces, hvor eleverne skal støttes i at blive aktive og fokuserede 

lyttere ved hjælp af lyttestrategier. Samtale/tale hører nøje sammen med lytning, og eleverne må 

have rig mulighed for taletid til at øve sig i at bruge sproget til at udtrykke tanker, forståelser og 

sammenhænge. At læse handler om at øge elevernes læsefærdigheder gennem arbejde med bl.a. 

læsestrategier. Slutteligt handler skrivning om at lære at skrive og at skrive for at lære og få 

kendskab til fagets teksttyper (UVM, 2020, s. 6). 

 

De fire sprogfærdigheder anskuer elevernes sproglige udvikling i bred forstand, hvorfor musikfaget 

også i en grad må betragtes som et sprogfag. Ifølge Nielsen kan musik “[...] i sig selv anskues og 

beskrives som et “sprog” med kommunikative funktioner (musik som sprog)” (1994, s. 357). 

Musikken kan f.eks. kommunikere bestemte stemninger og følelser. Dog pointerer han, at musik på 

centrale områder er anderledes end det verbale sprog (Nielsen, 1994, s. 357). Vi kan f.eks. ikke 

oversætte et stykke musik til ord, da vores verbalsprog ikke ville række til at beskrive det 

musikkens lydlige side kan. Dette ville gøre musikken overflødig.  

Ubbesen beskriver musikkens lydlige side som “[...] lyd der skal opfanges og bearbejdes både med 

hele sanseapparatet og med den kognitive hjerne”, hvilket hun beskriver med begrebet den 

klingende musik (2012, s. 36), som er et begreb jeg vil benytte gennem denne opgave.  
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Musikken må altså først og fremmest frembringes, hvorefter vi med sproget kan belyse forskellige 

aspekter af musikken (Nielsen, 1994, s. 107). Derfor må den klingende musik og sproget være tæt 

forbundet.  

 

Spørgsmålet er, hvordan de fire sprogfærdigheder kan integreres i musikundervisningen, så de 

knyttes tæt til den klingende musik?  

 

I læsevejledningen for musik fortolkes de fire sprogfærdigheder i den musikfaglige kontekst.  

Her kan samtalen bl.a. finde sted ved at samtale om musik, f.eks. i forbindelse med analyse, 

diskussion og refleksion over musik. Lytning beskrives som centralt i musikfaget, hvorfor der også 

lægges op til at undervise eleverne i lyttestrategier, når eleverne lytter til musikkens forskellige 

elementer (UVM, 2019a, s. 24). I forhold til læsning kan eleverne læse fagtekster om musik f.eks. i 

forbindelse med musikhistorie, informationssøgning eller læsning af sangtekster. Skrivning kan 

forstås på flere måder, f.eks. at sætte tekst til melodi, anvende musiklytning til at skabe fortællinger 

eller at notere musikalske idéer, melodier eller form med grafiske symboler, ord eller noder (UVM, 

2019a, s. 25).  

 

Samtale, lytning og skrivning fremgår i ovenstående i tæt forbindelse til den klingende musik, f.eks. 

når eleverne lytter til musikken eller sætter tekst til melodi. Særligt sprogfærdighederne lytning og 

samtale nævnes flere steder i læseplanen, f.eks. under kompetenceområdet musikforståelse, 

beskrives det: “Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige 

genrer, kulturer og perioder” (UVM, 2019a, s.18).  

Læsning er i læseplanen beskrevet i mindre omfang end de andre sprogfærdigheder. Spørgsmålet er, 

om læsning, f.eks. læsning af musikhistoriske fagtekster, er sværere at integrere i 

musikundervisningen, så de knyttes tæt til den klingende musik?  

Hvad er fagsprog i musik?  

Ifølge Gibbons må læreren tænke på det enkelte undervisningsforløb set gennem en sproglig optik 

og således identificere, hvilke sproglige krav, der stilles i forløbet eller emnet. Dette princip indgår 

som en del af hendes sprogdidaktik, som er baseret på begrebet stilladsering, dvs. den hjælp fra 

læreren, der medvirker, at eleverne tilegner sig nye færdigheder, begreber og forståelsesniveauer, så 

eleverne senere er i stand til at løse den stillede opgave selv (Gibbons, 2017, s. 32). Stilladsering om 
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opbygning af et undervisningsforløb, handler om den planlagte støtte, som læreren på forhånd har 

forberedt for at støtte elevernes sproglige udvikling (2017, 12). Dette kan kaldes makrostilladsering 

(Weile & Langholz, 2020, s. 19).   

Jeg vil i dette afsnit forsøge at komme nærmere, hvad der forstås ved fagsprog i musikfaget ved at 

undersøge, hvordan eleverne, ifølge læseplanen, skal bruge sproget, dvs. hvilke verbalsproglige 

aktiviteter, der indgår i musikfaget samt hvordan fagsproget kan karakteriseres. Dette med 

inddragelse af Nielsens begreber om aktivitetsformer samt ars- og scentia-dimensionen i faget.  

 

Verbalsproglige aktivitetsformer i musikfaget  

I følgende analyse henviser jeg løbende til de skemaer, hvor jeg har kvantificeret indholdet i 

læseplanen i følgende kategorier 1) Verbalsproglige aktivitetsformer og 2) Musikfaglige ord og 

begreber (se bilag 2, 2.1 og 2.2). Første tager jeg udgangspunkt i kategori 1, hvorfor jeg kun 

forholder mig til bilag 2, 2.1. Der vil i henvisningerne til bilaget fremgå angivelse af bogstaver (A, 

B, C etc.) for at vise, præcist hvor i skemaet, jeg henviser til. Jeg vil desuden enkelte steder henvise 

direkte til selve læseplanen, da nogle af de analyserede områder ikke hører ind under de 

ovenstående kategorier.   

 

I læseplanen fremgår musikfagets tre kompetenceområder, som er beskrevet med aktivitetstermer, 

som tydeligt indikerer, hvordan eleverne skal beskæftige sig med musikken. Musikudøvelse 

omhandler aktiviteter som at spille, synge og bevæge sig, mens musikalsk skaben handler om 

elevernes udvikling af kreative kræfter og skabende musikalske arbejde (UVM, 2019a, s. 8). Under 

disse kompetenceområder skal eleverne desuden arbejde med fagbegreber og fagsprog (C og D).  

Kompetenceområdet musikforståelse indebærer, at eleverne undersøger musik og forhold omkring 

musik, og det beskrives, at: “Her får de viden og udvikler fagsprog” (E). Fagsproglig udvikling 

indgår altså her som et helt centralt indholdsområde.   

Set ud fra Nielsens begreber handler musikudøvelse og musikalsk skaben overvejende om fagets 

håndværksmæssige og kunstneriske sider, dvs. ars-dimensionen. Musikforståelse drejer sig i særlig 

grad om fagets vidensside og fokuserer på elevernes verbale erkendelse af musikken, dvs. scientia-

dimensionen, som jeg i følgende uddyber.  

 

For at beskrive nærmere hvordan eleverne arbejder med fagsproget inden for kompetenceområdet 

musikforståelse, vil jeg inddrage Nielsens begreb om aktivitetsformer, hvormed han beskriver, 
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hvordan eleverne kan beskæftige sig med musikken (1994, 292). Jeg fokuserer her på 

aktivitetsformerne interpretation og refleksion. Interpretation handler om at fortolke og forstå 

musik. Dette kan både ske gennem musikalsk udførelse, men også gennem forståelse og fortolkning 

gennem et andet medium, f.eks. sprogligt, billedligt eller kropsligt. Refleksion som aktivitetsform 

vedrører forståelse af musik set i f.eks. en samfundsmæssig, kulturel eller psykologisk 

sammenhæng (Dahlbæk, 2021, s. 67). Denne aktivitetsform er stærkt bundet til sprog og 

begrebsliggørelse i verbal-sproglig forstand. Det kan være vanskeligt at adskille interpretation og 

refleksion fra hinanden, men kort kan forskellen beskrives som interpretation af musik og refleksion 

om musik (Nielsen, 1994, s. 339). 

 

Under musikforståelse skal eleverne ifølge læseplanen bl.a. arbejde med lyttestrategier og 

bearbejdning af lytteoplevelsen. De skal arbejde med musikanalyse, hvilket indebærer at udforske 

musikken ved at opløse dens helhed og undersøge bestanddelene. Yderligere arbejdes der med 

instrumentkendskab, herunder at genkende instrumenternes klang og navne, og eleverne skal 

udvikle et varieret sprog om musik (E). Der er her tale om aktiviteter, hvor eleverne analytisk 

begrebsliggøre musikken, dvs. interpreterende aktivitetsformer.   

 

Det fremgår yderligere, at eleverne skal introduceres til musikhistorie og arbejdet med at sætte 

musikken ind i en musikhistorisk sammenhæng. Der arbejdes med musikkens funktion, så eleven 

kan udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder (E). Eleverne skal 

med andre ord kunne sætte musikken i perspektiv og sætte det i forhold til andre fænomener, som 

ikke blot handler om analyse af musikken i sig selv. Eleverne skal altså undersøge forhold omkring 

musikken, dvs. reflekterende aktivitetsformer, hvor de samtaler om musikkens virksomhed og 

relation (Dahlbæk, 2009, s. 45).  

 

Af læseplanen for musik fremgår det altså tydeligt, at musikfaget også indeholder verbale 

aktivitetsformer. Musik må derfor også betragtes som et refleksivt og sprogligt fag, hvor scientia-

dimensionen, dvs. verbale erkendelsesformer spiller en vigtig rolle i elevernes musikalske læring. 

Ifølge Dahlbæk er det særlige ved refleksion som aktivitetsform, at det kan række ind over de andre 

aktivitetsformer. Det kan nemlig være et mål i musikundervisningen, at eleverne reflekterer over 

aktiviteter inden for de udøvende og skabende områder og hermed udvikler viden om og 

perspektiver på disse (Dahlbæk, 2009, s. 45). På den måde knyttes ars- og scientia-dimensionen tæt 
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sammen. Nielsen påpeger dog, at ars-aspektet er det primære, da musik først og fremmest handler 

om at spille, synge og skabe musik (1994, s. 114-115).  

 

Musikfaglige ord og begreber i musikfaget 

I dette afsnit vil jeg undersøge musikkens fagbegreber, da forståelsen af disse er en forudsætning for 

at kunne sprogliggøre forståelsen af musikken. I forskningsartiklen Promoting Sophisticated Word 

Use in the Elementary Music Classroom er elevernes ordkendskab et helt centralt omdrejningspunkt 

i musikfaget (Rifai, 2019, s. 29). Rifai beskriver følgende sproglige niveauer, som læreren må 

forholde sig til i planlægningen for at støtte elevernes udvikling fra hverdagssprog til fagsprog: 1) 

basisord, som de fleste elever kender, 2) ord, som er centrale for forståelsen, og som “erfarne” 

sprogbrugere benytter, 3) specifikke fagtermer knyttet til faget (f.eks. nøgle, tonalitet etc.) (Raifai, 

2019, s. 30). En mere uddybende forståelse af niveau 2 mener jeg, at Høyrup kan bidrage med. 

Imellem hverdagssproget og fagsproget, dvs. niveau 1 og 3, beskriver hun nemlig et ordforråd 

betegnet som abstrakte begreber ofte kaldet før-faglige ord (Høyrup, 2013, s. 73). Disse ord 

opfattes ikke som fagord, men er heller ikke anvendt meget i hverdagssproget. Særligt disse ord 

bliver ofte overset af læreren, hvorfor Rifai argumenterer for at have særligt fokus på niveau 2 

(2019, s. 30).   

For at identificere mere specifikt, hvad vi kan betegne som værende et centralt ordforråd i 

musikundervisningen, både på niveau 2 og 3, analyserer jeg læseplanen på ordniveau, hvilket 

fremgår i skemaet kategori 2) musikfaglige ord og begreber, som jeg yderligere har inddelt i 

underkategorier (se bilag 2, 2.2).   

 

I den første kategori overordnede begreber har jeg placeret begreberne analyse, diskussion og 

refleksion. Disse begreber kan knyttes til andre fag som f.eks. danskfaget og er som sådan ikke et 

specifikt musikfagligt begreb. Begreberne beskriver måder at gøre noget med sproget på. Skal 

eleverne f.eks. analysere et stykke musik, skal de vide noget om, hvilke musikalske elementer i 

musikken, de skal lytte efter, og de skal vide, hvordan og hvilket sprog, de kan bruge til at analysere 

med. Den proces, det er at analysere et stykke musik, er en måde at bruge sproget på (Mulvad, 

2009, s. 26).   

 

I næste kategori fagterminologi har jeg indskrevet de specifikt fagsproglige begreber, som f.eks. 

improvisation, dynamik, klang, rytme, akkord, noder etc., som fremgår i læseplanen. Disse begreber 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Pernille Christophersen  Københavns Professionshøjskole  26. maj 2021 

30150187  
 

16 
 

indgår både i de musikalske udøvende, skabende og analytiske aktiviteter. De er kendetegnet ved at 

være fagbegreber, der er knyttet til musikfaget, hvorfor de hører til niveau 3.  

 

Den sidste kategori har jeg kaldt abstrakte begreber. Her har jeg i skemaet placeret ordene stemning 

og udtryk, som man bruger, når man f.eks. beder elever om at beskrive musikkens stemning. Jeg 

mener, at disse begreber, kan placeret under kategori 2, da der ikke er tale om specifikt fagsprog, 

men mere abstrakte begreber og ordforråd, som benyttes, når man taler om musikken.  

Det skal pointeres, at læseplanen er rettet mod lærerne, hvorfor de identificerede begreber ikke 

nødvendigvis kan overføres direkte til undervisningen. I revidering af læseplanen fra 2017 blev 

bindingerne i Fælles Mål løsnet, hvormed lærerne fik større råderum og frihed i forhold til 

tilrettelæggelse af undervisningen (UVM, 2019b). Derfor må musiklæreren også selv fortolke, 

hvilket ordforråd, der skal indgå som en del af den sprogpædagogiske praksis i 

musikundervisningen. Som det kan ses, er der et bredt ordforråd i forhold til fagterminologien. Her 

er det blot lærerens opgave at udvælge, hvilke fagtermer, der er nødvendige for eleverne at kende til 

i sammenhæng med undervisningens indhold. En større udfordring er det dog at definere 

ordforrådet på niveau 2, som også må indeholde abstrakte begreber til at beskrive musikkens 

stemning med. Dette kommer jeg tilbage til.  

Analyse af fagsproget i musikundervisningen i praksis 

Jeg har i ovenstående del af min analyse undersøgt, hvordan fagsprog skal forstås i henhold til 

læseplanen. I denne del af analysen vil jeg nærmere undersøge fagsprog i relation til praksis. Dette 

med udgangspunkt i analyse af mine data, bestående af spørgeskemaer samt interviews med 

respondenter, som alle arbejder som musiklærere. Da mine interviews er bearbejdet gennem 

kodning, henviser jeg til koderne (K), som de fremgår af mine bilag, undervejs i analysen. Jeg 

analyserer desuden et undervisningsforløb i musik fra læringsportalen Alinea. Undervejs inddrager 

jeg pointer fra mit interview med Annelise Dahlbæk.  

Lærernes sprogpædagogiske praksis   

Jeg har, som det fremgår af min problemformulering, en forudindtaget oplevelse af, at arbejdet med 

fagsproget er underprioriteret i musikundervisningen.  

I interviewet med Annelise Dahlbæk siger hun bl.a.: “Mit indtryk er, at mange lærere har voldsomt 

meget fokus på at gøre musik. Altså at eleverne er udøvende. Så meget af musikundervisningen er at 
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synge, at spille eller at bevæge sig til musik [...]” (se bilag 4, 4.3). Dahlbæk mener, at der i 

musikfaget ofte er et stort fokus på de udøvende aktiviteter, og at musik derfor reduceres til at 

indeholde udøvende aktiviteter.  

Som det fremgår af ovenstående analyse, indebærer musikfaget også aktivitetsformer som 

interpretation og refleksion, hvor verbalsproget er i fokus, og hvor scientia-dimensionen indgår i et 

vigtigt samspil med de andre musikalske aktiviteter.  

I dette afsnit vil jeg derfor undersøge lærernes egen opfattelse af deres sprogpædagogiske praksis 

for at finde ud af, i hvilket omfang lærerne er bevidste om og prioriterer scientia-dimensionen i 

undervisningen.  

 

Bevidsthed om fagsprog i musikundervisningen  

I forbindelse med min spørgeskemaundersøgelse spurgte jeg 20 lærerne, hvor bevidste de på en 

skala fra 1-5, hvor 1 er ikke bevidst og 5 er meget bevidst, er om at undervise eksplicit i 

musikfaglige begreber. Desuden spurgte jeg om, i hvor høj grad, de vægter, at eleverne skal læse 

faglige tekster i musikundervisningen. Respondenternes fordeling af svar er repræsenteret i 

nedenstående diagrammer.   

 

 

 

 

 

 

 

I diagrammet for spørgsmål 6 (fagsprog) fordeles respondenternes svar på skalaen med 20 % på 1-2 

og 75 % på 4-5, hvorfor en stor del af respondenterne synes at være meget bevidste om fagsproget i 

undervisningen. Et par af respondenterne uddyber desuden i spørgeskemaet: “Jeg tænker, at det er 

ligesom i alle andre fag, er vigtigt at eleverne udvikler et fagsprog, der gør dem i stand til at tale 

om faget i en anden form end hverdagssprog” og “Jeg synes, vi giver børnene en gave ved at lære 

dem musikkens sprog, og jeg synes, vi skal bruge de fagtermer, der allerede findes i arbejdet med 

musikteori” (se bilag 3, 3.2).  

Spørgsmål 6 - Fagsprog Spørgsmål 16 – Faglig læsning 
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En del af lærerne ligger altså højt på skalaen, og af citaterne fremgår det, at de mener, at det er 

vigtigt, at eleverne udvikler et fagsprog og fagtermer, så de kan tale om faget. 

 

I interviewene svarede lærerne (L) desuden i henhold til dette spørgsmål (se bilag 4, 4.3, 

K:  Lærernes bevidsthed om fagsproget).  

 

(L - 1): “Nej, altså ikke andet, end jeg er bevidst om, at her er noget fagspecifikt, noget fagsprog, 

som børnene skal prøve at have fat i [...]”. 

 

(L - 2): “Men det er jeg jo allerede, når jeg går i gang med at lave årsplaner […]”. Samme lærer 

beskriver desuden: “Min fornemmelse er … vi er flere musiklærere, der har ikke være det samme 

fokus på fagsprog hele vejen rundt”.  

 

(L - 3): “[...] jeg laver årsplaner og forløb, som jo har det i sig, tænker jeg [...]”.  

 

Lærer 1 og 3 udtaler, at de er bevidste om musikfagets særlige fagsprog, når de underviser, og at 

fagsproget er noget, der naturligt indgår, når de underviser. For lærer 2 indgår fokus på fagsproget i 

hendes planlægning af undervisningen, allerede når hun laver årsplaner, hvorfor hun synes at være 

mere målrettet i forhold til det sproglige krav i undervisningen.  

Generelt udtrykker lærerne både i spørgeskemaet og interviewene, at de er bevidste om og 

prioriterer fagsproget i undervisningen. Der synes dog at være forskellige grader af bevidsthed om 

de sproglige krav hos respondenterne, hvilket lærer 2 også i citatet beskriver er tilfældet blandt 

musiklærerne på den skole, hun arbejder på.  

Ifølge Gibbons anerkender mange lærere fagsprogets vigtige rolle i undervisningen, men ofte indgår 

de sproglige elementer ikke eksplicit i lærerens egen planlægning, fordi der er stort fokus på 

undervisningens indhold (2017, s. 238). Når lærer 3 beskriver, at forløbene “har det i sig”, fremstår 

fagsproget som noget, der naturligt følger med i undervisningen. Man kan dog ikke regne med, at 

eleverne bare ‘opsnapper’ fagsproget, hvorfor et centralt princip i Gibbons sproglige stilladsering er 

lærerens fokus på de sproglige krav i sammenhæng med undervisningsindholdet (2017, s. 238).  

 

Kigger man nærmere på svarene i diagrammet til spørgsmål 16 (faglig læsning) fordeler sig med 60 

% svar på 1-2 og 5 % svar på 4-5. Desuden svarer nogle respondenter uddybende: “Jeg vil heller 
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selv forklare dem det i en sammenhæng med et musiknummer” og “Min musikundervisning er stort 

set kun mundtlig” (se bilag 3, 3.2).  

Over halvdelen af respondenterne ligger i den lave ende af skalaen i forhold til prioritering af faglig 

læsning, som jeg tidligere har været inde på, er en central sprogfærdighed i elevernes udvikling af 

fagsproget. De synes altså at prioritere de mundtlige sprogfærdigheder, dvs. lytning og samtale 

højere end de skriftlige. Som det fremgår i analysen af læseplanen, beskrives læsning også her i 

mindre omfang end de andre sprogfærdigheder. Det synes altså, at de skriftlige sprogfærdigheder, 

dvs. læsning og skrivning, også i praksis er mere udfordrende for lærerne at inddrage i 

musikundervisningen, så det kobles tæt til den klingende musik. For læreren der i ovenstående citat 

forklarer, at fagsproget må forklares i sammenhæng med et musiknummer, er den klingende musik 

altså udgangspunktet for at kunne inddrage en samtale, hvor fagsproget indgår.  

 

Jeg vil her indvende en refleksion over, om denne sprogpædagogiske praksis overhovedet er 

realistisk set i lyset af musikundervisningens begrænsede timetal? At mange af respondenterne ikke 

synes at indtænke konkrete sproglige krav i undervisningen, kan skyldes at det faglige indhold må 

prioriteres, hvorfor det måske ofte bliver den klingende musik, dansen og sangen, der prioriteres jf. 

Dahlbæk.  

Nogle lærere vil måske opleve det generelle øgede fokus på elevernes sproglig udvikling som endnu 

et krav, der stjæler tid fra planlægningen og indholdet i undervisningen. Her pointerer Gibbons, at 

understøttelse af elevernes udvikling af fagsprog ikke blot skal betragtes som “[...] et ekstra lag 

glasur på kagen, men være en af dens hovedingredienser!” (Gibbons, 2017, s. 244).   

 

Musikfagsprogets forskellige niveauer  

Som jeg allerede har været inden på i analysen af læseplanen, må læreren være bevidst om 

fagsprogets, herunder fagbegrebernes forskellige niveauer. I min bearbejdning af interviewene med 

lærerne har jeg identificeret deres forståelse af fagsprog i musikfaget. Jeg har kodet lærernes svar 

med temaerne fagsprog som musikfagbegreber og fagsprog som abstrakte begreber (se bilag 4, 

4.3). Dette vil jeg argumentere for ud fra nedenstående citater.  

 

(L - 1): “[...] altså jeg har gang i et projekt i øjeblikket, hvor vi netop lærer om noder og 

lærer om nodeværdier osv., og der er jo masser af fagsprog i det”.  
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(L - 2): “Der er noget fagsprog, kan man sige omkring nodernes navne… det er jo allerede 

fra de små klasser, at vi har nodeteori”.  

 

Her beskriver begge lærere, at de arbejder med noder og nodeværdier. Alle respondenter nævner 

desuden flere gange under interviewene fagbegreber som genre, instrumenter, musikteori, noder etc. 

(se bilag 4, 4.3, K: Fagsprog som musikfagbegreber). Med udgangspunkt i Rifais 

niveauinddelinger, som tidligere nævnt, hører disse beskrivelser under kategorien fagterminologi 

specifikt knyttet til faget, dvs. niveau 3.  

Yderligere beskriver to af lærerne desuden følgende under temaet fagsprog som abstrakte begreber 

(se bilag 4, 4.3).  

 

(L - 1): “Så snakker vi om, hvad sangen handler om. Det er jo selvfølgelig lidt mere danskagtigt, 

end det er musikagtigt, men det har jo også et element i sig…  fordi musik er jo også følelsernes 

sprog”.  

 

(L - 2):  “[...]”så synes jeg også, at der er noget fagsprog i at snakke omkring, hvad musik også 

kan udover, at man kan spille det, altså hvordan det også kan påvirke ens stemninger…, men det 

bliver sådan mere abstrakt fagsprog, tænker jeg”.  

 

I første citat tales der om musik som følelsernes sprog, og i andet citat beskrives fagsprog i en mere 

abstrakt sammenhæng, f.eks. når de taler om musikkens stemninger. Netop dette sproglige område 

af musikken har jeg, som det fremgår af min analyse af læseplanen beskrevet ud fra Rifais niveau 2, 

som indebærer mere abstrakte begreber. Der fremgår i interviewene med lærerne ikke nærmere 

beskrivelser af dette niveau af fagsproget, hvilket heller ikke er tilfældet i læseplanen. Rifai giver 

dog nogle eksempler på disse før-faglige ord, som hun bruger med elever fra 3.-5. klasse, når de 

lytter til og diskuterer musik, som jeg mener er gode eksempler på dette (Rifai, 2019, s. 33).  

 

Fagord niveau 2, abstrakte begreber:  

glad, opløftende, danse-lignende, festlig, sødtklingende, spændende, let, lidenskabeligt, 

følelsesladet, vredt, tumultarisk, dyster, hoppende, tungt, let, lyrisk, melodiøs, kraftigt, dynamisk, 

intenst, ildevarslende, sørgeligt, stille, forladt, roligt.  
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I interviewet med Annelise Dahlbæk beskrives netop dette fagsproglige niveau som en udfordring. 

“Der, hvor der kan være en udfordring, det er måske nok at kommunikere om det, der ikke er det 

verbaltsproglige, altså det æstetiske, det følende, det oplevende, som jo er helt vildt vanskeligt at 

kommunikere om, fordi det er meget subjektivt”.  

I dette citat beskriver hun netop, at det kan være en udfordring at kommunikere om de abstrakte 

begreber i faget, hvorfor det også synes svært for lærerne at sætte ord på. Da jeg spørger hende, om 

denne side af fagsproget mangler fokus i undervisningen, beskriver hun desuden: “Ja, ... det mener 

jeg helt sikkert. Og det er jo ikke så mærkeligt, for det er virkelig svært at kommunikere om… 

journalister, musikanmeldere. De siger gerne noget om musikkens udtryk, musikkens æstetiske side 

[...]”. 

Dahlbæk udtrykker her, at der også må være fokus på det sproglige niveau, som omhandler de 

abstrakte begreber, vi bruger, når vi beskriver musikkens stemning.  

 

Fagterminologien, dvs. niveau 3, får eleverne ofte brugt og forklaret i forbindelse med de 

musikalske aktiviteter i undervisningen og forekommer umiddelbart mere enkle at tale om, da der er 

tale om konkrete begreber (Dahlbæk, 2009, s, 44). Da de anvendes ofte i musikundervisningen, må 

eleverne dog også blive fortrolige med de fagspecifikke begreber. Som sagt er verbale aktiviteter og 

fagsprog inden for musikdidaktikken knyttet til fagets scientia-dimension. Der er dog forskel på, 

hvilken samtale de forskellige fagsproglige niveauer lægger op til. Fagterminologien må her siges 

at være knyttet til fagets vidensside, dvs. scientia-dimensionen.  

 

At skabe mere fokus på de abstrakte begreber handler om at disse bruges til at tale om musikkens 

æstetiske sider og den oplevede del af musikken. Dahlbæk siger i interviewet “[...] altså man kan 

sige, at vi som lærere indfører en form for fagsprog inden for det æstetiske lige så vel, som inden 

for det videnskabsbaserede felt [...]”. Vi kan på den måde samtale om musikken med vægt på ars- 

eller scientia-dimensionen. Særligt samtalen om musikkens æstetiske side er udfordrende at sætte 

ord på, da det, som Dahlbæk i interviewet beskriver “[...] er meget subjektivt funderet” og mere 

komplekst at tale om (Dahlbæk, 2009, s. 44). Eleverne vil have forskellige oplevelser, når de hører 

et stykke musik, men her mener Dahlbæk, at vi mangler at skabe et fælles sprog, så eleverne 

gennem et større kendskab til et mere abstrakt ordforråd, får større forudsætninger for at 

kommunikerer om æstetiske oplevelser eller de mere kunstneriske sider af faget. Jeg mener, at 

Rifais eksempler på abstrakte begreber ovenfor er et godt eksempel på dette. Da dette dog blot 
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eksempler, er udfordringen, at musiklæreren selv må tænke ud af boksen. Dahlbæk siger også i 

interviewet: “[...] eleverne… vil nok spontant give udtryk for, hvad er det, der vækkes i dem”. Det 

er altså oplagt at tage udgangspunkt i elevernes spontane udtryk og ordforråd og i samarbejde med 

eleverne finde frem til mere fagsproglige udtryk. På den måde kan man trinvist bevæge sig fra 

elevernes mere hverdagsagtige måde at bruge sproget på til en mere situationsafhængig faglig 

sprogbrug (Gibbons, 2017, s. 12).   

Fagsprog og æstetisk læring  

I dette afsnit vil jeg undersøge nærmere på fagsprogets betydning for elevernes æstetiske læring. 

Dette gennem analyse af et undervisningsforløb om genren Heavy Metal fra læringsportalen Alinea 

(Tuxen, 2020/2021).  

Austring og Sørensen knytter som sagt æstetikken sammen med pædagogikken i begrebet æstetisk 

læreproces, hvorved man “ […] via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske 

formudtryk for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden” (2006, 

s. 107). At inddrage refleksion og kommunikation i denne sammenhæng er et forsøg på at gøre op 

med en tidligere forståelse af et dualistisk forhold mellem æstetiske og kognitive læringsmåder 

(2006, s. 81). Derfor indebærer den æstetiske læreproces følgende læringsmåder, som supplerer 

hinanden (Austring & Sørensen, 2006, s. 77-107).  

Den empiriske: er en erfaringsbaseret viden, som er kropslig og sanselig, men ikke æstetisk eller 

diskursivt formuleret, f.eks. elevernes umiddelbare lytning af musikken, når de ikke selv producerer 

eller analyserer.  

Den æstetiske: er den læring, der opstår, når man omformer de følelsesmæssige og sansede indtryk 

til æstetiske udtryk, f.eks. når eleverne beskæftiger sig skabende med musikken, hvilket kan 

relateres til ars-dimensionen. Al skabende arbejde er dog ikke nødvendigvis æstetisk, f.eks. ikke 

aktiviteter som at spille de sædvanlige akkorder på guitaren. For at man kan tale om egentlig 

æstetisk virksomhed, dvs. de aktiviteter, hvor man udtrykker sig gennem skabende arbejde, er 

muligheden for at udtrykke sig symbolsk via personlige udtryk central (Austring & Sørensen, 2006, 

s. 69).  

Den diskursive læringsmåde: er det teoretiske og sproglige møde med verden, dvs. fagsproglig. Her 

fortolker man verden gennem diskursiv symboldannelse, f.eks. analysere af et musiknummer, 

relateret til scientia-dimensionen.  
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Aktivitetsformer 

Først og fremmest er jeg interesseret i at analysere, hvilke aktivitetsformer der er repræsenteret i 

undervisningsforløbet. Denne viden vil jeg bruge til at analysere de forskellige læringsmåder og 

samspillet mellem disse. 

Overordnet har undervisningsforløbet til formål, at eleverne skal lære om heavy metal som genre. 

Forløbet er rettet mod 4.-5. klasse og er bygget op omkring 6,5 lektioner beskrevet i tre kapitler.  

I 1. kapitel introduceres eleverne for heavy metals oprindelse og lærer om typiske træk ved genren. 

Eleverne skal lytte til forskellige musiknumre og læse seks korte fagtekster. Efterfølgende laves 

opgaver, hvor eleverne besvarer spørgsmål om bl.a. musikkens stemning og instrumenter. Eleverne 

skal derefter se/lytte til videoer om heavy metal som genre, som giver dem et indblik i 

karakteristiske træk ved musikken som f.eks. kromatik, dobbeltpedal og growl. 

Der er derfor et stort fokus på lytning til musik, som med udgangspunkt i Nielsens aktivitetsformer 

betegnes perception. At percipere musik handler om aktiv lytning til musik, der afstedkommer en 

bearbejdning af sanseindtrykkene. Denne bearbejdning sker bl.a. ved, at eleverne bliver bedt om at 

forholde sig til musikkens stemning. Perceptionen af musik kan aktivere mange sanser, bl.a. høre-, 

syns- og taktilsansen, f.eks. når eleverne ser musikvideoer og mærke musikkens vibrationer (fra: 

Dahlbæk, 2021, s. 60). Dette følges op af fortolkningsaktiviteter, hvor eleverne b.la. analyserer og 

fortolker genremæssige elementer fra musikken, dvs. interpretation som aktivitetsform (Nielsen, 

1994, s. 327). Når eleverne skal eksperimentere med at spille kromatisk på et klaver og øve sig i 

growling på baggrund af de sete videoer, lægges der op til, at eleverne skal forsøge at efterligne 

eller imitere. Jeg vil derfor mene, at der er tale om reproducerende aktiviteter, dvs. udførende og 

genskabende aktiviteter, hvor eleverne forsøger at gentage eller efterligne allerede eksisterende 

musik (Dahlbæk, 2021, s. 54).  

 

I 2. kapitel skal eleverne lære om heavy metal bandet Metallica. Her skal de læse en historisk 

fagtekst om bandet samt lytte til og analyserer et musiknummer med fokus på bl.a. instrumenter, 

riffs og skæve takter. Slutteligt skal eleverne i 3. kapitel lave en præsentation af et heavy metal band 

med fokus på bandet biografisk samt analysere et musiknummer.  

Også i disse kapitler er aktivitetsformerne perception og interpretation, som verbale aktiviteter.   

 

Læringsmåder  
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Når eleverne her lytter til musik, opstår der altså først og fremmest et direkte sansende møde med 

den klingende musik, hvilket kan knyttes til den empiriske læringsmåde.  

Eleverne bliver bedt om at besvare forskellige analyserende fortolkende spørgsmål til de numre, de 

har lyttet til undervejs i forløbet, hvorfor perceptionen hænger tæt sammen med den interpreterende 

virksomhed. Der interpreterende aktiviteter tager udgangspunkt i forskellige spørgsmål og hermed 

forskellige måder at samtale om musikken på, hvorfor jeg her vil skelne mellem de verbale 

aktiviteters diskursive og æstetiske sider jf. fagterminologien og de abstrakte begreber.  

 

Eleverne skal i de interpreterende aktiviteter besvare spørgsmål om musikinstrumenter, de kan høre, 

tempoet i musikken samt læse fagtekster om bl.a. kromatik, dobbeltpedal og growl. Disse begreber 

må siges at være knyttet til det mere videnskabelige fagsprog, hvorfor disse aktiviteter er baseret på 

den diskursive læringsmåde.  

I de fortolkende aktiviteter bliver eleverne desuden stillet den opgave at forholde sig til musikkens 

stemning. Som det fremgår i foregående analyseafsnit, er denne form for sprogliggørelse af 

musikken tæt knyttet til det æstetiske, da det her handler om at eleverne udtrykker sig om deres 

subjektive oplevelser af musikken fremfor at beskrive musikken ud fra faglige, følelsesmæssigt 

neutrale termer.  

Ifølge Austring og Sørensen hører den diskursive læringsmåde tæt sammen med den æstetiske 

læringsmåde, da man gennem sproget kan forholde sit refleksivt og analytisk til de sanselige og 

erfaringsbaserede oplevelser, som forekommer gennem den æstetiske læring. Således bliver man i 

stand at beskrive den opnåede læring og bevidstgøre den for sig selv (2006, s. 104). En udvikling af 

fagsproget spiller således en central rolle for at eleverne får mulighed for at formulere sig om deres 

oplevelser af musikken. Der fremgår dog ikke konkrete eksempler på, hvilke abstrakte begreber 

eleverne kan benytte og således ikke uddybende forklaring af, hvordan eleverne skal beskæftige sig 

med de æstetiske aspekter af musikken. Læreren må derfor selv skabe bevidsthed om dette.  

Den æstetiske læringsmåde må være det centrale bindeled, mellem den empiriske oplevelse af 

verden, den æstetiske og den diskursive læringsmåde. Dette bl.a. fordi den æstetiske virksomhed 

kan kompensere for den reduktion i forhold til den individuelle oplevelse, som forekommer, når 

eleverne f.eks. med fagsproglige begreber analyserer musikken og herved følelsesmæssigt 

neutraliserer oplevelsen (2006, s. 106). Således fastholdes læringen både sanseligt og intellektuelt.  

I henhold til dette undervisningsforløb synes den æstetiske læringsmåde dog ikke at være vægtet 

højt. Kigger man på de reproducerende aktiviteter i kapitel 1 skal eleverne som sagt selv prøve at 
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spille kromatisk samt prøve at growle. Ud fra det anvendte æstetikbegreb, indebærer æstetikken 

som sagt, at aktiviteterne giver eleverne mulighed for at udtrykke sig symbolsk via personlige 

udtryk (2006, s. 69). I de omtalte aktiviteter skal eleverne blot forsøge at efterligne eller imitere det, 

de netop har lyttet til, hvilket ikke involverer elevernes personlige, følelsesmæssige udtryk. Det kan 

derfor synes, at der ikke tale om egentlig æstetisk virksomhed.  

I kapitel 2 og 3 er der et stort fokus på fortolkning af musikken med udgangspunkt i musikfaglige 

begreber, hvorfor den diskursive læringsmåde igen er dominerende.  

Generelt fremstår den diskursive læringsmåde altså særligt vægtet i dette undervisningsforløb 

gennem både læsning af fagtekster og verbale aktiviteter, som primært indebærer et mere 

videnskabeligt begrebssæt. 

Ifølge Austring og Sørensen må det betragtes som uhensigtsmæssigt, at den æstetiske læringsmåde 

ikke er mere fremtrædende i undervisningsforløbet, da eleverne således primært beskæftiger sig 

med musikken på afstand af deres egne sansemæssige oplevelser, som netop må være 

omdrejningspunktet i musikundervisningen og de æstetiske læreprocesser.   

Også Nielsen pointerer, som Austring og Sørensen, at æstetikken er særlig central i 

musikundervisningen, dvs. ars-dimensionen. Dog må fagsproget indgå i et samspil med de æstetiske 

aspekter, så eleverne får mulighed for at udtrykke sig om musikken og herved opnå større klarhed 

og bevidsthed, dvs. et samspil mellem ars- og scientia-dimensionen (1994, s. 107). Undervisningen 

må således struktureres således, at eleverne får mulighed at indgå i musikalske aktiviteter i et 

samspil med alle tre læringsmåder (2006, s. 139).  

Den store vægt på den diskursive læringsmåde i dette undervisningsforløb kan være et udtryk for, at 

der stadig er en opfattelse af et dualistisk forhold mellem æstetiske og intellektuelle 

erkendelsesmåder. Med dette mener jeg, at der i undervisningen enten er fokuseret på den æstetiske 

læringsmåde eller den diskursive læringsmåde, men uden at tænke dem i samspil med hinanden i 

samme undervisningsforløb. På den måde bliver undervisningen enten meget ars- domineret eller 

meget scientia-domineret.   

At skabe en balance mellem ars- og scientia-dimensionen  

Med udgangspunkt i ovenstående er det derfor centralt at diskutere, hvordan et større fokus på 

fagsprog i musikundervisningen vil kunne påvirke balancen mellem ars- og scientia-dimensionen. 

Denne balance kan selvfølgelig forskydes bevidst afhængig af formålet med undervisningen 

(Nielsen, 1994, s. 116). 
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Når Dahlbæk giver udtryk for, at der er mange musiklærere, som har fokus på at gøre musik, og at 

scientia-dimensionen derfor er lavt prioriteret, kan dette være et udtryk for, at fagsprog i praksis 

betragtes som forstyrrende for den æstetiske virksomhed i undervisningen.  

 

Lærer - 1:“Men den praktiske side er jo også vigtig, så det er jo sådan en afvejning [...]” 

 

Lærer - 3:“[...] man skal passe på ikke at gøre det for fagfagligt, fordi det er et legende fag [...]” 

 

Lærer 3 udtrykker her, at et større fokus på fagsproget ikke må gøre faget for fagfagligt. Begge 

lærere giver udtryk for, at den praktiske og legende side af faget er helt centralt.  

Forestillingen om, at et større fokus på fagsprog og verbalsproglige aktiviteter kan gøre musikfaget 

for fagfagligt, kan betragtes ud fra Frederik Pios beskrivelser af folkeskolens 

undervisningstradition, hvor de forskellige fag har været betragtet som en modsætning mellem de 

boglige, rationelle fag på den ene side og de kreative, emotionelle fag på den anden side, hvor 

musik hører ind under sidstnævnte. I et historisk perspektiv kan denne tendens knyttes til 

reformpædagogikkens bestræbelser på at bringe barnet i kontakt med dets kreativitet og hermed 

vægte de skabende dimensioner. Ifølge Pio har dette “[...] medvirket til at indsnævre og banalisere 

musikfaget som et anti-intellektuelt afslapningsfag” (2009, 141).  

At bringe fagsproget ind som et vigtigt element i musikfaget er altså i modstrid med denne 

opfattelse, da fagsprog og intellektuel erkendelse hører andre fag til. Med en sådan dualisme 

mellem forskellige læringsmåder i fagene, mener Pio, at man overser, at musikfaget, som ganske 

vist er rette mod det æstetiske, er kendetegnet ved at rumme både nærheden og det emotionelle 

såvel som den distancerede, intellektualiserende analyse jf. ars- og scientia-dimensionen (2009, s. 

142).   

Der kan da også stilles spørgsmål ved, om fagsproget, dvs. den diskursive læringsmåde bør fylde i 

musik, når mange de fleste andre fag i folkeskolen er indrettet med vægt på indlæring af diskursiv 

karakter? (Austring & Sørensen, 2006, s. 140).  

 

Lærerne synes da også at anerkende fagsprogets betydning i musikundervisningen og i citatet af 

lærer 3 beskrives det, at der må foretages en afvejning af den praktiske side, og den side af faget, 

som har et fagsprogligt fokus, dvs. mellem ars- og scientia-dimensionen. Netop denne afvejning 

forekommer udfordrende i praksis, hvilket jeg mener kommer til udtryk i analysen af 
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undervisningsforløbet, hvor den diskursive læringsmåde synes særligt vægtet, hvorfor forløbet må 

beskrives som overvejende scientia-domineret og derfor bliver baseret mere på akademiske end på 

æstetisk virksomhed.  

Problematikken omkring dette er Nielsen inde på i artiklen “Er musik videnssamfundets X-Faktor”, 

hvor han taler om samfundets og uddannelsernes akademisering. Han beskriver en overdreven 

teoretisering og respekt for denne side, som han mener, at musikfaget har haft tendenser til at gå 

med på for at “retfærdiggøre” faget. Dette har ført til ubalance mellem den praktiske og akademiske 

side af faget (fra: Mehlsen & Jensen, 2011, s. 23).  

Således er fagsprog, som hører til den videnskabelige side af faget, dvs. scientia-aspektet både en 

central del af faget, som bidrager til vores musikalske erkendelse, men også et aspekt, som risikerer 

at overskygge fagets grundlæggende rettethed mod det æstetiske. Derfor kræver det også en særlig 

didaktisk opmærksomhed f.eks. at integrere de fire sprogfærdigheder på tværs af fag, da disse må 

inddrages sammen med de æstetisk rettede aktiviteter. Dernæst må den sproglige opmærksomhed 

ikke kun inddrages med fokus på fagterminologien, men i lige så høj grad med fokus på abstrakte 

begreber om musikkens æstetiske side.  

At arbejde med fagsproget i musikundervisningen handler nemlig ikke om at inddele forløb, som 

adskilt har fokus på enten ars-dimensionen eller scientia-dimensionen. Som jeg ser det, må de to 

aspekter spille sammen i samme forløb, som netop også Austring og Sørensen lægger op til i deres 

model for æstetiske læreprocesser. På den måde beskrives også et ideal for undervisningen, men 

som naturligvis er en udfordring i praksis. En spændende udfordring, tænker jeg.    

Konklusion  

Jeg har med undersøgelsen forsøgt at belyse forskellige perspektiver på fagsproget i en musikfaglig 

kontekst og diskuteret det i et ars- og scientia-perspektiv. Konklusionerne på denne vil fremgå 

nedenfor.  

 

Jeg kan konkludere, at verbale aktivitetsformer, som interpretation og refleksion, herunder brug af 

fagsprog, er beskrevet som helt centrale måder at beskæftige sig med musikken i folkeskolens 

musikundervisning. Dette hører til musikfagets vidensside, dvs. scientia-dimensionenm, hvorfor 

faget også kan beskrives som et intellektuelt fag.  
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For at tale om musikken må vi have et ordforråd, som er identificeret ud fra to niveauer af 

fagsproget. Først og fremmest fagterminologien. Dernæst de mere abstrakte begreber, som vi 

anvender til at kommunikere om musikkens æstetiske sider.  

Jeg konkluderer desuden, at lærerne synes at anerkende fagsprogets vigtige rolle i sammenhæng 

med elevernes læring i undervisningen. Der er dog forskellige grader af bevidsthed i forhold til, 

hvorvidt de sproglige krav indgår som en del af undervisningsplanlægningen.   

Der kan yderligere konkluderes, at diskursive læringsmåder, herunder fagsprog og æstetiske 

læringsmåder spiller sammen i nyere forståelse af æstetiske læreprocesser. Den diskursive 

læringsmåde må indgå, så vi kan sætte ord på vores læring i de æstetiske oplevelser, mens den 

æstetiske læringsmåde fastholder læringen i den kropslige og subjektive sansning, således at 

læringen både er sanselig og intellektuel.  

Et stort fokus på fagsprogets terminologiske niveau kan dog i praksis skabe en ubalance mellem 

ars- og scientia-dimensionen i faget. Musikfaget må således først og fremmest baseres på ars-

dimensionen og hermed den klingende musik.  

Jeg vil derfor slutteligt konkludere, at det er relevant at have fokus på udvikling af elevernes 

musikfagsprog, som kan hjælpe dem med at reflektere over de æstetiske erfaringer, de får i 

musikundervisningen. En ensidig konklusion på balancen mellem ars- og scientia kan ikke 

foretages, men et overvejende fokus på fagterminologien risikerer at akademiserer faget. Således 

må også fagsprog om musikkens mere æstetiske sider indgå i den sproglige udvikling i faget.  

 

Perspektivering  

Som perspektiverende del finder jeg det relevant at sætte opgaven ind i en større kontekst ved at 

reflektere over resultater fra statusrapporten for musikfaget 2020, hvis formål er at gøre status over 

musikfagets vilkår og beskrive generelle tendenser i udviklingen af musik bl.a. inden for 

folkeskolen (Beckmann, Holst & Johansen, 2020, s. 35-57). Af rapporten fremgår det, at problemer 

med at få ansat kvalificerede musiklærere og spørgsmål om fagets timetal er afhængigt af skolens 

ledelsesværdier i forhold til musikfaget, dvs. om musik er en del af skolens værdisæt eller ej.  

Prioritering af musikfaget spænder fra høj prioritering til det modsatte (2020, s. 48). 

I forhold til den tidligere rapport fra 2010 er der dog en generel positiv udvikling på ledelsesniveau 

i forhold værdisætning af musik på skolerne, men dette står i modsætning til en stærkt fraværende 

prioritering på kommunalt plan, hvilket kan være en barriere (2020, s. 53).  
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Positive ledelsesværdier (lokalt og kommunalt) i forhold til musikfaget er nødvendigt for at 

musiklærerne kan skabe en musikkultur på skolen (2020, s. 49-50).  

Jeg finder dette resultat interessant i forhold til min undersøgelse af fagsprog i musik, fordi jeg er af 

den overbevisning, at rapportens resultater afspejler en udbredt forståelse af musik som et rekreativt 

og unødvendigt fag. At inddrage et større fokus på fagsprog i musikundervisningen, mener jeg, 

kunne bidrage til en opkvalificering af faget, således at det bliver betragtes på lige fod med andre 

fag. Det er desuden relevant i lyset af, at musik er blevet et eksamensfag inden for valgfagene. 

Hermed ikke sagt at musikfaget må akademiseres. Det handler i stedet om at tydeliggøre fagets 

alsidige erkendelsesformer, dvs. både de non-verbale og de verbale. 
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Bilag    

Bilag 1 - Søgeprofil og søgedagbog  

 

1.1: Søgeprofil  

Overordnede 

søgebegreber/kategorier.  

Dansk  Engelsk  

Fagsprog  fagsprog*, fagudtryk, fagvokabular, 

fagtermer, fagudtryk, terminologi, 

literacy, sproglig opmærksomhed, 

metasprog, akademisk sprog, 

teknisk vokabularium, musiksprog, 

(musik sprog), musikalsk læsning  

terminology, professional 

language, professional 

terminology, linguistics, 

explicit language, 

metalanguage, technical 

vocabular, academic 

language, literacy, (music 

language), oral, literate, 

literacy.  

Musikdidaktik  Musikundervisning, 

musikpædagogik 

Musicdidactic, music 

didactic, music education, 

music teach*, 

musicpedagogy, music 

pedagogy  

Elever  Skoleelev*, elev*  Student*, pupil* learner*, 

primary student 

Lærere Underviser*, lærer*, skolelærer* 

mellemtrinslærer*, 

udskolingslærer*, 

folkeskolelærerm*, 

grundskolelærer*  

teacher*, primary teach*, 

secondary teach*, educator, 

schoolteacher*, primary 

school teach*, secondary 

school teach*  

Undervisning  undervis*, skole*, folkeskole*, 

uddannelse, pædagogik, 

fagsprogsundervisning  

educate*, school*, primary 

school, education, pedagogy, 

language-based education, 

language-based pedagogy  

 

1.2: Søgedagbog: Systematisk litteratursøgning/søgestrategi 
 

Dato 

2021 

Database   Søgeord  Afgræns- 

ning  

Antal 

resul-

tater  

Brugbar litteratur  

21/2 KP- 

bibliotek.dk  

Music AND didactic AND 

education  

Peer 

reviewed  

 
Why “what” matters  
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2000-

2020 

On the content dimension 

of music didactic.  

2/3  Education 

Research 

Complete 

 

Teacher 

Reference 

Center 

 

ERIC 

(1)Søgeprofil: fagsprog 

OR 

(2)Søgeprofil: 

musikdidaktik 

OR 

(3)Søgeprofil: elever  

OR 

(4)Søgeprofil: lærere  

OR 

(5)Søgeprofil:undervisning 

 

S1 AND S2 AND S3 AND 

S4 AND S5 

Peer 

reviewed 

 

2000-

2020 

 

Sprog: 

engelsk 

675 Pamela Beach and 

Benjamin Bolde: “Music 

Education Meets Critical 

Literacy” 

 

Bonnie S. Jacobi: 

“Kodály, Literacy, and 

the Brain: Preparing 

Young Music Students to 

Read Pitch on the Staff”.  

Davis Waller: “Language 

Literacy and Music 

Literacy” 

 

Suzanne L. Burton: 

“Making music mine: the 

development of rhythmic 

literacy” 

 

Elanie Bernstorf “Music 

and Language: Sound 

Features for Teaching 

Literacy  

5/3 Google 

Scholar  

Literacy AND 

musikundervisning  

 

Fagsprog AND (æstetisk 

læring) AND 

(musikdidaktik)  

  
Hilde Synnøve Blix. 

“Det store skillet? Om 

skriftlighedens betydning 

for kognitiv bevidsthed.”  

 

Pio, F. (2009). 

Sanselighedspædagogik 

og livsduelighed. Skolens 

vej mod en omvurdering 

af musik som sanseligt-

æstetisk fag. Nordisk 

Musikkpedagogisk 

Forskning, (Årbok 11), 

139-166.  

2/5 Education 

Research 

Complete 

 

(1)Søgeprofil: fagsprog 

OR  

(2)Søgeprofil: 

musikdidaktik 

OR 

Peer 

reviewed  

 

2000-

2020 

63 Cynthia L. Wagoner: 

“Integrating Literacy 

within the Performance 

Classroom”  
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Teacher 

Reference 

Center 

 

ERIC 

3)Søgeprofil: æstetisk 

læring 

 

S1 AND S2 AND S3 

 

Sprog: 

engelsk  

5/5 Education 

Research 

Complete 

 

Teacher 

Reference 

Center 

 

ERIC 

(1)Søgeprofil: fagsprog 

OR 

(2)Søgeprofil:lærere 

OR 

(3)Søgeprofil: 

musikdidaktik 

S1 AND S2 AND S3 

Peer 

reviewed  

 

2000-

2020 

 

Sprog: 

engelsk   

534 
Rifai, A. (2019). 

Promoting 

Sophisticated Word Use 

in the Elementary 

Music Classroom. 

Music Educators 

Journal, (June), 28-36. 

Bach, K. (2018). The 

Beauty of Practice: 

Creating Joyful and 

Literate Musicians in the 

Cambridge Public 

Schools. 12-15.  

Pearman, C. J. & 

Friedman, T. (2009). 

Reading and Rhythm: 

Binding Language Arts 

and Music in an 

Academic Notebook. 

General Music Today, 

12-16.  

6/5 Education 

Research 

Complete  

Academic language in 

Physical Education  

Peer 

reviewed  

 

2000-

2021 

 

Sprog: 

engelsk  

 
The benefits of explicit 

teaching of language for 

curriculum learning in 

the physical education 

classroom.  
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Bilag 2 - Analyse af fagsprog i læseplan  

2.1: Verbalsproglige aktivitetsformer (uddrag)  

Kategori Fagsprogsbeskrivelser  

Verbalsproglige aktivitetsformer i læseplanen 

A) 

Fagets formål (s. 5).  

• “Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve 

musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synges 

danske sange”.   

• Stk 3. “I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk 

og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels 

som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens 

historiske perspektiv”.  

B) 

Musikfagets forskellige 

dimensioner (s. 6).  

• analysere og forstå musik og dens rolle i samfundet”. 

 

C)   

Kompetenceområde: 

Musikudøvelse (s. 7).  

• “Efterhånden kan eleverne reflektere over det musikalske stof, 

de arbejder med. Der kommer flere fagbegreber på, og 

forståelse for musikkens kompleksitet øges”.  

 

D)  

Kompetenceområde: 

Musikalsk skaben (s. 16, 

20) 

•  fagsprog og konkrete øvelser som timing og udvalgte toner 

som fx pentaton skala, korte/lange toner, pause/lyd, 

gentagelse/små forandringer af melodien”.  

• at lytte, diskutere, give kommentarer og forslag. Det kan 

ligeledes gøre sig overvejelser om fx musikkens karakter, 

inddragelse af digitale muligheder og teknikker for at 

understøtte den musikalske ide og et selvstændigt udtryk”.  

 

E)  

Kompetenceområde:  

Musikforståelse (s. 8, 9, 

10, 13, 14, 17, 18, 21).  

•  Her får de viden og udvikler et fagsprog. 

• Instrumentkendskab: omhandler elevernes evne til at 

genkende klangen af forskellige instrumenter og kunne deres 

navne”.  

•  lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik”  

• Musikanalyse handler bl.a. om musikalsk udforskning og om 

at opløse musikken for at undersøge dens bestanddele”  

• fx melodik, instrumenter, form og dynamik” 

• fagord og begreber som formforløb, dynamik, klangfarve!.  

• Fagbegreber og læsning af fagspecifikke tekster indgår i 

arbejdet med musikhistorie fra forskellige perioder”.  

• musikken kan sættes ind i en historisk og samfundsmæssig 

sammenhæng med henblik på at eleverne kan lære at 

reflektere over musik ift. kunst og kultur”.  
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2.2: Musikfaglige ord og begreber (indelt i underkategorier).  
 

Overordnede begreber, 

som fortæller om måder 

at bruge sproget på.  

Fagterminologi (niveau 3)  Abstrakte 

begreber om 

musikkens udtryk 

(niveau 2) 

analyse, refleksion, 

diskussion  

improvisation, arrangement, komposition, 

imitation, akkompagnement 

 

sangteknik, intonation, artikulation, 

stemmeleje, højt/dybt toneleje, svagt/kraftigt, 

fint/groft, sangstil, ambitus, hurtig/langsom, 

dynamik, klang.  

 

sammenspil, solo, enstemmig, vekselsang, 

ekkosang, kanon, over- og understemme, 

fællessang.  

 

rytme, betoning, timing, notation, puls, 

periodefornemmelse.  

 

melodi/melodik, motiv, akkord, harmonik, 

pentaton skala  

 

korte/lange toner, G-nøgle, noder.   

 

form, forspil, mellemspil, vers, ostinat.  

 

lydformning, partitur, tema.  

 

genrer, stilart, viser, folkeviser, salmer, rim, 

remse, årstidssange, højtidssange, klassisk, 

opera, jazz, pop, rock, blues, samba, reggae  

 

Instrumenter, percussion, tromme, xylofon, 

tamburin, claves, tempo, folkedans, hiphop, 

musiker, arrangør, instruktør, komponist, 

symfoniorkester  

stemning 

 

udtryk 

 

(glæde) 

 

(sorg) 
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Bilag 3 - Spørgeskema 

3.1. Spørgsmål til lærernes spørgeskema  

Temaer (forskningsspørgsmål) Spørgsmål  

Lærernes baggrund.  

Uddannelse/kompetencer  1. Er du uddannet i linjefaget musik fra 

læreruddannelsen?  

Klassetrin  2. På hvilket/hvilke klassetrin underviser 

du i musik? (flere svarmuligheder kan vælges) 

Undervisningserfaring i musik i år 3. Hvor mange år har du undervist i 

musik?  

Hvordan forstår/arbejder lærerne med fagsprog og (faglig læsning) i musikundervisningen?  

Musikfaglige begreber  4. Hvilke følgende musikfaglige begreber 

underviser du eleverne i i musik? (flere 

svarmuligheder kan vælges) 

5. Åbent felt: Uddyb eller tilføj gerne 

musikfaglige begreber.  

Lærerens bevidsthed/bevidste valg om 

fagsprogligt fokus i 

musikundervisningen.  

6. Hvor bevidst er du om at undervise 

eksplicit i musikfaglige begreber i 

musikundervisningen? (1 = ikke bevidst, 5 = meget 

bevidst) 

7. Åbent felt: Uddyb gerne dit svar 

Hvordan arbejder lærerne med fagsprog i 

undervisningen ( ars- eller scientia-

dominerende aktiviteter).  

8. Hvordan introducerer og arbejder du 

med musikfaglige begreber i undervisningen?  

9. Åbent felt: Uddyb gerne dit svar  

Lærernes vægtning af fagsproget som en 

del af den musikfaglige praksis.  

10. I hvor høj grad indgår de musikfaglige 

begreber som en aktiv og eksplicit del af 

aktiviteterne i din musikundervisning?  

11. Åbent felt: Uddyb gerne dit svar  

Hvad mener lærerne om, at eleverne skal bruge fagsproget? 

Lærernes vægtning af elevernes egen brug 

og arbejde med fagsprog.  

12. I hvor høj grad stiller du krav til, at 

eleverne eksplicit bruger musikfaglige begreber 

i undervisningen?  

13. Åbent felt: Uddyb gerne dit svar  

Hvordan arbejder lærerne med faglige tekster i undervisningen?  
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Lærerens arbejde med faglige tekster.  14. Hvilke type faglige tekster skal 

eleverne arbejde med i din musikundervisning? 

(flere svarmuligheder kan vælges)  

15. Åbent felt: Uddyb gerne dit svar 

Lærerens prioritering af at arbejde med 

faglige tekster.  

16. I hvor høj grad vægter du, at eleverne 

skal læse faglige tekster i din 

musikundervisning (1 = slet ikke, 5 = i høj 

grad).  

17. Åbent felt: Uddyb gerne dit svar 

Lærerens overordnede formål med musikundervisningen. 

Lærernes formål med 

musikundervisningen.  

18. Hvad synes du er det vigtigste, 

eleverne får med fra musikundervisningen?  

 

Bilag 4 - Uddrag af interview  

 

4.1: Interviewguide - Lærerne  
 

Forskningsspørgsmål  Interviewspørgsmål  

Hvilken forståelse af fagsprog er 

fremherskende i lærernes forståelse?  

• Vil du give en så detaljeret beskrivelse som 

muligt af en undervisningssituation, hvor du har 

undervist i fagsprog i musik? 

 

 

• Hvad synes du er vigtigt ved at arbejde med 

fagsprog i musikundervisningen?  

Hvordan arbejder lærerne med 

fagsprog i musikfaget?  

• Synes du, at det i sig selv er vigtigt, at arbejde 

med fagsproget?  

 

 

• Hvornår bruger eleverne fagsproget i din 

undervisning?  

 

 

• Hvad gør du for at gøre eleverne bevidste 

      om fagsproget i undervisningen? 

 

 

• Finder du hjælp/inspiration nogle steder til det 

fagsprog, du arbejder med i undervisningen? 

(FFM?) 
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• Opfølgende spørgsmål til spørgsmål i 

spørgeskema:  

Hvad gør det for elevernes musikalske 

oplevelser?  

• Oplever du, at elevernes synes, det er spændende 

at lære fagsproget i musik?  

 

 

• Hvad oplever du, at det gør for elevernes 

oplevelse af musikken, når I sætter fagsprog på i 

undervisningen?  

Hvilken indflydelse har et øget fokus 

på fagsprog på musikfagets status i 

folkeskolen?  

• Hvad tænker du om, hvis der kom endnu mere 

fokus på fagsprog i musikundervisningen?  

 

 

• Hvad ville det gøre for faget?  

 

4.2: Transskribering af interviews (interview med Annelise Dahlbæk)  
Farver brugt til kodning (se bilag 4.3)  

 

Hvordan forstår du fagsprog i musikundervisningen?  

A: Ja, altså...Alle fag kan siges at have et specifikt fagsprog. Altså det vil sige nogle begreber, 

betegnelser, forståelser, som er knyttet specielt til faget. Det er sådan set alle fag, der har det, og det 

har musik naturligvis også. Musik er, ligesom så mange andre fag i skolens fagrække, et 

videnskabsfag, dvs. der er et sprog for nogle af de ting, som altså, et korrekt sprog, kan man sige. 

Og det er jo alt, hvad der vedrører musik. Aktiviteter, lytninger, altså forståelser, og udførelser, og 

altså at skabe musik, så bruger vi et fagsprog til, ja, til det.  

 

Hvad synes du, er det vigtigste, eleverne skal have med sig fra musikfaget?  

A: Åh ha, det var et stort spørgsmål. Ehhm, altså, jeg tror det aller aller vigtigste, det er altså, at 

musikfaget lærer eleverne at være glade for musik. Altså glæden ved at være både modtagende og 

udøvende.  

 

Hvad oplever du, er lærernes primære formål med undervisningen?  

A: Ja, altså. Mit indtryk er, at mange lærere har voldsomt meget fokus på at gøre musik. Altså at 

eleverne er udøvende. Så meget af musikundervisningen er at synge, at spille eller at bevæge sig til 

musik eller sådan noget. Det er mit indtryk, at meget af musikundervisningen foregår på den måde.  

 

Hvor vigtigt synes du, det er, at lærerne bruger fagsprog i musikundervisningen?  

A: Jaaa, altså, jeg tænker jo, at hvis ikke laver eleverne forstå, at der også er et fagsprog knyttet til 

musikfaget, men at man siger, at man spiller på en spade eller på en franskbrød, eller på to pinde, 

altså hvis man bruger et alment sprog og ikke fagsprog, så forfladiger man sådan set fagligheden i 

faget. Altså det er ligesom, hvis man for eksempel lærer, altså det lyder lidt grotesk tåbeligt, men 

altså hvis man for eksempel lærer børn at sige fu-te-fut i stedet for tog, ik. Så skal de aflære en 

forkert betegnelse af en ting. Det er lidt på samme måde som….bare tag franskbrødet derovre. Nej, 
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tag guiroen altså for pokker. Det er jo ikke noget mystisk ord. Jeg tænker, at alt det, der handler om 

at forstå musik og kunne kommunikere om musik forudsætter, at man lærer et fagsprog. Du kan 

ikke tale om crescendo, hvis ikke du ved, at det er et begreb, der eksisterer.  Du kan ikke tale om 

violiner, hvis ikke du ved, at den betegnelse eksisterer, altså sådan er det. Du kan ikke tale om G-

nøgle, hvis ikke du får at vide, at den eksisterer, så hvis ikke du som lærer introducerer et fagsprog, 

så bliver det et forfladiget sprog, du har, du kan kommunikere med i musik.  

 

Mener du også, at eleverne skal kunne anvende det? 

A: Ja, altså der er ikke noget mystisk i at, altså multiplikation er også et svært ord, men det er 

åbenbart ikke forbudt, at man siger sådan i matematik, vel. Eller kognitiv... altså der er sådan mange 

forskellige typer af begreber og analysemetoder og ting og sager, men altså, hvis vi synes, det er 

synd for eleverne, at de lære det i musik, så fratager vi faktisk muligheden for dem at bruge det og 

komme videre til det næste niveau, ikke sandt. Så man kan jo spørge sig selv, hvordan folkeskolen 

også kan bidrage til, at man kan arbejde med musikken på et højere niveau, hvis ikke man lærer 

fagsproget at kende.  

 

Tror du, det kan højne fagets status, hvis man satte mere fokus på fagsproget i 

musikundervisningen?  

A: Øhhh...altså nu tror jeg, at statusbegrebet, det er noget, der er sådan samfundsskabt, i høj grad, 

og derfor kan det være vanskeligt bare, men der kan være en mentalitet, en kultur i forhold til, 

hvordan man udøver, altså hvordan man laver musikundervisning, og hvordan man motiverer 

eleverne for at lære noget, altså specifikt lærer noget i musik og ikke bare øhhh...imiterer noget, 

eller reproducerer noget, så jeg tror, at det, at man får et fagsprog, det at man kan kommunikere, 

altså prøv at være lidt mere piano, altså hvis man kan kommunikere i fagsprog, jamen altså, så er 

der også en større respekt og måske dermed også en større motivation for faget.  

 

Ser du en konflikt mellem ars- og scientia-dimensionen, hvis der lægges mere fokus på 

fagsprog i musikfaget?  

A: Nej, det tror jeg bestemt ikke, nej. Tværtimod, altså. Altså nu er det sådan, at scientia-siden af 

faget er jo belagt med fagsprog, ik, altså. Hele den videnskabsorienterede del af det, det er jo 

fagsproget, kan man sige. Der, hvor der kan være en udfordring, det er måske nok at kommunikere 

om det, der ikke er det verbaltsproglige, altså det æstetiske, det følende, det oplevende, som jo er 

helt vildt vanskeligt at kommunikere om, fordi det er meget subjektivt. Det er jo også derfor, at når 

man for eksempel læser ehmm, musikanmeldelser, så får man journalistens måde at give udtryk for, 

hvad musikken udtrykker, altså om det er sorg, altså det er jo sådan nogle følelsesmæssige ting, som 

vi taler om, når vi hører kunst, og når vi bliver rørt. Og det kan være svært, fordi det er meget 

subjektivt funderet. Noget, der er en helt vildt fantastisk æstetisk oplevelse for én, behøver ikke 

nødvendigvis at være det for en anden, men jeg tror, det er vigtigt, at vi får begreber til at 

kommunikere med. Altså en følelse af vemodighed, hvad er det for noget i musikken, der udtrykker, 

eller der får mig til at blive melankolsk, eller får mig til at blive jublende glad, eller altså, at der 

faktisk er en mulighed for at kommunikere om musikkens kunstneriske side, altså det, den 

kommunikere til os. Det har vi jo ik’, af gode grunde, fordi det er ordløst. Så fag, altså man kan 

sige, at vi som lærere indfører en form for fagsprog inden for det æstetiske lige så vel, som inden 

for det videnskabsbaserede felt, ik. Altså, at der er en kontinuum, hvor nogle af begreberne måske 

kan bruges ind i den måde, vi kommunikerer om en æstetisk oplevelse eller den kunstneriske side af 

faget, eller den udøvende, kunstneriske side af faget. Altså sådan at vi kan samtale om det, altså, 

hvordan beskriver man lyden af en guitar? Eller hvordan kan vi kommunikerer om det? Der kan det 

være fint, at lærere, og også eleverne i samarbejde, taler om, altså hvordan forklarer vi...altså hvis 
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jeg nu skal forklare en marsboer, at nu er jeg gået forbi et lokale, hvor der bliver spillet guitar, 

hvordan ville jeg forklare det? Hvordan har jeg hørt det? Fordi der er jo alle de her ting i vores 

verden, som ikke er sprogliggjort, altså, som er non-verbalt. Det kan være en kropslig fornemmelse 

af noget. Det kan også være farven gul. Forklar lige farven gul. der er sådan nogle ting, hvor det kan 

vi ikke, vel? Øhh, men det kan være godt at kommunikere om dem. Er det en varm farve? Og den 

kan være meget skarp og...hvad man nu ellers kan finde på af begreber. Lige så vel kan man også 

finde på begreber og måder at kommunikere musikkens æstetiske side på.  

 

Tænker du, at det er noget, der mangler i musikundervisningen eller hvad?  

A: Ja, det synes, ja, det mener jeg helt sikkert. Og det er jo ikke så mærkeligt, for det er virkelig 

svært at kommunikere om, men altså der er jo heller ikke nogen eksakt måde at og gøre det på, jo 

journalister, musikanmeldere. De siger gerne noget om musikkens udtryk, musikkens æstetiske 

side, altså at det var varm, eller at det var et kraftigt budskab, eller hvad de nu ellers kan finde på at 

sige, så vi kan lære lidt af den måde, musik bliver anmeldt på. Der kan man sådan få en 

fornemmelse af, nårhh, det er sådan man fortæller, når der er noget, der virkelig er, et eller andet, ik. 

Men vi kan også udvikle et sprog sammen. Jeg tænker også, at børn er også meget spontane og 

intuitive, når de kommunikerer om, hvordan lyder det her stykke musik. Det lyder lige som om, at 

der er krig eller et eller andet. Altså, de har sådan en måde at kommunikere det på. Jeg kan huske, at 

jeg havde 9. klasse, hvor de skulle have sådan en opgave, de skulle løse en opgave, skrive en tekst. 

Så lod jeg dem lytte til Pen….klagesang fra ofrene fra Hiroschima, som jo er et enormt stærk værk. 

Og det varer ikke ret lang tid det værk, det er rent kaos, og de var sådan helt vilde i øjnene, og 

sagde: Hold da op, der må da være nogen, der er døde, der hvor de spillede det der, og det var deres 

måde at udtrykke på, at det her, det var simpelthen så stærkt, og det lyder jo som skrig i 

gaskamrene, eller skrig. Så eleverne, børnene vil nok spontant give udtryk for, hvad er det, der 

vækkes i dem. Så man kan sagtens lukke op for den kommunikation, så de får en mulighed for at 

udtrykke sig om musikkens kunstneriske side.  

 

4.3: Kodning af interviews  

Tema/nøgleord  

• Fagsprog som musikfagbegreber (scientia-dimensionen) 

• Fagsprog som mere abstrakte begreber (ars-dimensionen).   

• Lærernes bevidsthed om fagsproget (f.eks. ved forberedelse).  

• Forhold mellem ars- og scientia- dimensionen  

 

Inter- 

viewede  

Fagsprog som musikfagbegreber  

A. D.  • Altså det vil sige nogle begreber, betegnelser, forståelser, som er knyttet specielt til 

faget. Det er sådan set alle fag, der har det, og det har musik naturligvis også. 

Musik er, ligesom så mange andre fag i skolens fagrække, et videnskabsfag, dvs. 

der er et sprog for nogle af de ting, som altså, et korrekt sprog, kan man sige. 

• scientia-siden af faget er jo belagt med fagsprog  
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L -1  • Der er jo masser af ting i det, altså jeg har gang i et projekt i øjeblikket, hvor vi 

netop lærer om noder og lærer om nodeværdier osv, og der er jo masser af 

fagsprog i det. 

L - 2  • Der er noget fagsprog, kan man sige omkring nodernes navne og alle de her 

forskellige, men altså, når vi nu for eksempel har, det er jo allerede fra de små 

klasser, at vi har nodeteori.  

L - 3  • Øhh, men jeg tænker, at det er både, altså bare samtale omkring de helt basale 

elementer i musikken.  

 

Inter- 

viewede  

Fagsprog som mere abstrakte begreber  

A. D.  • Der, hvor der kan være en udfordring, det er måske nok at kommunikere om det, 

der ikke er det verbaltsproglige, altså det æstetiske, det følende, det oplevende, som 

jo er helt vildt vanskeligt at kommunikere om, fordi det er meget subjektivt. Det er 

jo også derfor, at når man for eksempel læser musikanmeldelser, så får man 

journalistens måde at give udtryk for, hvad musikken udtrykker, altså om det er 

sorg, altså det er jo sådan nogle følelsesmæssige ting, som vi taler om, når vi hører 

kunst, og når vi bliver rørt. Og det kan være svært, fordi det er meget subjektivt 

funderet. Noget, der er en helt vildt fantastisk æstetisk oplevelse for én, behøver 

ikke nødvendigvis at være det for en anden, men jeg tror, det er vigtigt, at vi får 

begreber til at kommunikere med.  

•  Så fag, altså man kan sige, at vi som lærere indfører en form for fagsprog inden for 

det æstetiske lige så vel, som inden for det videnskabsbaserede felt, ik. Altså, at der 

er en kontinuum, hvor nogle af begreberne måske kan bruges ind i den måde, vi 

kommunikerer om en æstetisk oplevelse eller den kunstneriske side af faget, eller 

den udøvende, kunstneriske side af faget.  

• Ja, det synes, ja, det mener jeg helt sikkert. Og det er jo ikke så mærkeligt, for det 

er virkelig svært at kommunikere om, men altså der er jo heller ikke nogen eksakt 

måde at og gøre det på, jo journalister, musikanmeldere. De siger gerne noget om 

musikkens udtryk, musikkens æstetiske side, altså at det var varm, eller at det var et 

kraftigt budskab, eller hvad de nu ellers kan finde på at sige, så vi kan lære lidt af 

den måde, musik bliver anmeldt på. Der kan man sådan få en fornemmelse af, 

nårhh, det er sådan man fortæller, når der er noget, der virkelig er, et eller andet, ik. 

L - 1  • Så snakker vi om, hvad sangen handler om. Det er jo selvfølgelig lidt mere 

danskagtigt, end det er musikagtigt, men det har jo også et element i sig, 

selvfølgelig, fordi musik er jo også følelsernes sprog. 

L - 3 • så synes jeg også, at der er noget fagsprog i at snakke omkring, hvad musik også 

kan udover, at man kan spille det, altså hvordan det også kan påvirke ens 

stemninger, og hvordan det kan understøtte og forstærke og sådan nogle ting, for 

det gør musik også, æhh, tænker jeg, men det bliver sådan mere abstrakt fagsprog, 

tænker jeg. 
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• Skal det være lidt komisk, skal det være på følelser, skal det bare være sådan en 

eller anden MC-donalds jingle, der hænger fast. 

 

 

• Og så har vi sådan snakket om, jamen hvordan mon det egentlig lyder at vente, så 

hvad er lyden i det. Og det er sådan meget interessant, for de har enormt meget 

viden omkring det. Jamen det er jo sådan noget med, at når man står i en elevator, 

så er der sådan noget elevatormusik, og det er jo sådan en ventelyd, ik, og nogen 

siger også, at det sådan er meget rart og stille, og nogen synes, det kan være sådan 

meget uroligt, og så videre.   

 

Inter- 

viewede  

Lærernes bevidsthed om fagsproget  

 L - 1 • “Nej, altså ikke andet, end jeg er bevidst om, at her er noget fagspecifikt, noget 

fagsprog, som børnene skal prøve at have fat i, altså, og som jeg forklarer dem, 

hvad er”.  

• Jeg tænker måske faktisk godt, at man på læreruddannelsen kunne have mere fokus 

på det, fordi så meget fokus, havde vi ikke på det, da jeg læste, i hvert fald i forhold 

til fagsprog, synes jeg ikke.  

L - 2  • Men det er jeg jo allerede, når jeg går i gang med at lave årsplaner. Altså, jeg 

tænker, hvad er det, de skal igennem i år, og hvad er det for nogle fagbegreber, jeg 

gerne vil have, at de har styr på, når vi når til slutningen af fjerde eller slutningen af 

anden klasse. Og så er det jo også ned i detaljen fra time til time, altså, hvad er det, 

vi er i gang med nu. Typisk i de små klasser, 

• Min fornemmelse, at her er det ikke nødvendigvis alle, altså vi er flere musiklærere, 

har der ikke være det samme fokus på fagsprog hele vejen rundt. Men vi er ved at 

få indarbejdet sådan en struktur, kan man sige, for hvad vi gerne vil have, at de har 

været igennem sådan lidt qua, at musik er blevet et eksamensfag, og at der ligesom 

er en slut, eeehm, før har det måske sådan være lidt sådan, hvad man lige selv 

syntes, ik. På en eller anden måde, er det også med til at opkvalificere faget eller, 

ja, at det er blevet eksamensfag.  

L - 3  • men jeg tror, at det ligger...det er også bare noget, jeg gør, tror jeg 

• Ja, men jeg er bevidst om det, når jeg går ind og har et fag. Jeg snakker anderledes i 

dansk, end når jeg underviser i musik. Jeg bruger jo nogle andre ord, eller jeg 

bruger dem i en anden kontekst.  

• Men jeg er ikke særlig, og det kan man jo altid diskutere, jeg går meget lidt ind og 

hænger det op på målene. Jeg laver jo, jeg laver årsplaner og forløb, som jo har det 

i sig, tænker jeg…, men mål synes jeg tit kan være dræbende for det skabende, 

altså.  
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Inter- 

viewede  

Forholdet mellem ars- og scientia-dimensionen  

A. D.  • Nej, det tror jeg bestemt ikke, nej. Tværtimod, altså. Altså nu er det sådan, at 

scientia-siden af faget er jo belagt med fagsprog, ik, altså. Hele den 

videnskabsorienterede del af det, det er jo fagsproget, kan man sige. Der, hvor der 

kan være en udfordring, det er måske nok at kommunikere om det, der ikke er det 

verbaltsproglige, altså det æstetiske, det følende, det oplevende, som jo er helt vildt 

vanskeligt at kommunikere om, fordi det er meget subjektivt. 

L - 2  • Men den praktiske side er jo også vigtig, så det er jo sådan en afvejning, hvordan 

får man så koblet fagsproget til det praktiske?” 

L - 3  • der synes jeg stadig, at musik er et fag, hvor man har mulighed for at få en 

oplevelse og stadig kan være med i et samarbejde, uden at man måske faktisk 

forstår, hvad man laver, fordi musikken alligevel er så indopereret i en.  

• Jeg har oplevet, at man skal passe på ikke at gøre det for fagfagligt, fordi det er et 

legende fag, i min optik. Og jeg synes, at det legende element i det og 

samarbejdselementerne og det skabende element, som er så tydeligt i musik, er så 

lærende i sig selv, uden at man faktisk måske behøver altid at definere, hvad det er, 

du har lært.  

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling


