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Indledning 
 
Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) er en af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet i medfør af Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven). Uddannelsen 
foregår inden for rammerne af Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor og kandidatuddannelser 
ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), hvori der henvises til gældende eksamens-, censor- og 
karakterbekendtgørelser. 
 
Uddannelsen henhører under studienævnet for kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. 
 
Kapitel 1: 
Uddannelsens kompetenceprofil 
 
§ 1 
Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) har til formål på basis af en adgangsgivende uddannelse 
at videreudvikle den studerendes viden og færdigheder inden for musikpædagogik og kvalificere til at forestå 
udvikling af undervisning og uddannelse samt ledelses- og forskningsopgaver inden for det 
musikpædagogiske område. Uddannelsen kan endvidere danne grundlag for den 3-årige forskeruddannelse 
med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden. 
 
Intellektuelle kompetencer 
Uddannelsen kvalificerer til analytisk reflekterende og konstruktivt udviklende virksomhed i relation til 
pædagogisk virksomhed. Uddannelsen giver kompetence til at afgrænse og søge relevant viden og til at 
kommunikere effektivt og målrettet. 
Kandidaten skal kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger selvstændigt, systematisk og 
kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode.  
Kandidaten skal selvstændigt kunne fortsætte sin personlige kompetenceudvikling og specialisering. 
 
Faglige kompetencer 
Uddannelsen giver specialkompetence inden for det musikpædagogiske fagområde, herunder musikfagets 
didaktik og musikpædagogisk relevant psykologi og filosofi. Uddannelsen kvalificerer til at identificere og 
analysere problemer af musikpædagogisk og fagdidaktisk art i relation til institutioner, organisationer, 
uddannelsespolitik, m.v. 
Kandidaten udvikler videnskabelig indsigt i musikpædagogiske problemfelter, herunder aktuel forskning, 
samt kompetence til at vurdere musikpædagogiske forskningsresultater og deres implikationer. 
  
Praksiskompetencer 
Uddannelsen kvalificerer til at træffe og begrunde musikpædagogiske beslutninger og om nødvendigt 
gennemføre undersøgelser, der fremskaffer et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for at planlægge og udvikle 
musikundervisning og musikpædagogisk uddannelse. Uddannelsen kvalificerer til at forestå 
musikpædagogisk uddannelse og udviklingsarbejde på baggrund af videnskabelige, teoretiske og/eller 
eksperimentelle metoder. Uddannelsen kan funktionsrettes mod specialiserede uddannelsesopgaver samt 
ledelses- og andre arbejdsfunktioner inden for det musikpædagogiske område, herunder på musikskoler, 
folkeskoler, gymnasier, højskoler, seminarier, universiteter og musikkonservatorier samt i forvaltning på alle 
niveauer. 
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§ 2  
Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) giver ret til betegnelsen cand.pæd. i didaktik 
(musikpædagogik). På engelsk: Master of Arts (Education) in Educational Theory and Curriculum Studies: 
Music Education.  
 
Kapitel 2: 
Adgangsforudsætninger 
 
§ 3 
Adgang til kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) har ansøgere med følgende uddannelser: 
 

1. Bachelor i musikvidenskab.  
2. Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag i musik og bachelorprojekt i tilknytning hertil.  

 
Stk. 2. Adgang til suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) har 
ansøgere med følgende uddannelser: 
 

1. Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag i musik.  
2. Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i musik.  
3. Relevante uddannelser på bachelorniveau fra et musikkonservatorium. 

 
Stk. 3. Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) jf. § 3, stk. 2, nr. 1 og 
2 består af tre moduler der svarer til henholdsvis 15, 7,5 og 7,5 ECTS-point: Musikkundskab og musikalsk 
analyse (modul 1), Arrangement (modul 2) og Musikledelse (modul 3). Suppleringsuddannelsen til 
kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) jf. § 3, stk. 2, nr. 3 består af et modul der svarer til 15 
ECTS-point: Musikpædagogisk teori. Der henvises til Studieordningen for suppleringsuddannelsen til 
kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik). 
 
Stk. 4. Suppleringsuddannelsen er med deltagerbetaling og udbydes af DPU i henhold til Bekendtgørelse nr. 
515 af 20. juni 2005 om suppleringsuddannelserne til de pædagogiske kandidatuddannelser (cand.pæd.). 
 
 Stk. 5. Danmarks Pædagogiske Universitet kan optage ansøgere, der ikke opfylder de i § 3 stk. 1. og 
stk. 2. anførte krav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger. 
 
Stk. 6. Studiet forudsætter læsefærdighed på dansk, norsk, svensk, engelsk og tysk. 
 
§ 4 
Kandidatuddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter indskrivningen. 
 
Stk. 2. Ansøgning om orlov skal ske ved skriftlig henvendelse til studienævnet. Orlov kan gives i op til 1 år ad 
gangen. Orlov gives kun til studerende, der har gennemført første studieår af kandidatuddannelsen og har 
bestået eksaminer, der i henhold til denne studieordning er placeret på første studieår. Undtaget herfra er 
orlov i forbindelse med barsel, adoption eller militærtjeneste, jf. § 36 i adgangsbekendtgørelsen 
(Bekendtgørelsen nr. 362 af 20. maj 2005 om adgang mv. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne). Orlovstiden medregnes ikke i studietiden jf. § 4, stk. 1.  
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Kapitel 3: 
Uddannelsens indhold 
 
§ 5 
Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) er normeret til 120 ECTS-point (2 årsværk). 
 
Stk. 2. Første studieår består af 4 obligatoriske moduler vægtende hver 15 ECTS-point (1/4 årsværk): 
 
Obligatoriske moduler på 1. studieår: 
1. Curriculumteori og institutionsdidaktik (15 ECTS) 
2. Fagdidaktik: Musikfagets didaktik og musikpædagogikkens idéhistorie (15 ECTS)  
3. Musikpsykologi og musikæstetik (15 ECTS) 
4. Humanistisk videnskabsteori og metode (15 ECTS)  
 
Stk. 3. Andet studieår består af et obligatorisk modul vægtende 15 ECTS-point (¼ årsværk), ét tilvalgt 
modul vægtende 15 ECTS-point (¼ årsværk), samt et speciale vægtende 30 ECTS-point (½ årsværk): 
 
Obligatorisk modul på 2. studieår: 
5. Musikpædagogiske problemstillinger i musikpædagogisk praksis (15 ECTS-point) 
 
Tilvalgsmoduler på 2. studieår: 
Der vælges mellem modulerne: 
 
6a. Faglig-pædagogisk forskning og udviklingsarbejde (15 ECTS-point) 
6b. International komparativ pædagogik (15 ECTS-point) 
6c. Virksomhedsprojekt (15 ECTS-point) 
6d. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse (15 ECTS-point) 
 
Stk. 4. Tilvalg på en anden dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse på et universitet eller 
musikkonservatorium (6d) sker efter Studienævnets godkendelse. 
 
stk. 5. De enkelte moduler beskrives nærmere i bilag 1: ”Beskrivelse af de enkelte moduler på 
kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik)". Der henvises endvidere til Studievejledning for 
kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik), der uddyber dette og beskriver en normalstudieplan, 
obligatoriske og tilvalgte moduler, pensumkrav samt regler for vejledning og eksamenstilmelding m.v.  
 
Kapitel 4: 
Eksamensbestemmelser 
 
§ 6 
Eksamen afholdes efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen 
ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 
 
§ 7 
Der findes på kandidatuddannelsen følgende eksamensformer: 
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Ved studiemodul 1: Curriculumteori og institutionsdidaktik: 

Eksamen består af en mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusive votering på baggrund af 
enten a) en indleveret skriftlig opgave på mellem 15 og 20 normalsider (à 2400 enheder inklusiv 
mellemrum) eksklusiv litteraturliste og bilag eller b) aktiv deltagelse, dokumenteret i portefølje 
bestående af 2-4 mindre tekster på i alt max 20 normalsider. De overordnede vilkår for afleveringerne 
for eksamensform b), annonceres i undervisningsplanen inden semesterstart. 
Afleveres opgaven/porteføljen af en gruppe (maksimum tre deltagere) øges omfanget med mellem 10 
og 15 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis 
gruppemedlem to og tre. Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af opgaven/porteføljen og den 
eller de studerendes individuelle mundtlige præstation(er) ved eksaminationen og gives i form af 
individuelle karakterer. Der anvendes ekstern censur, og bedømmelsen følger 13-skalaen efter 
gældende bekendtgørelse. 

 
Stk. 2. Ved studiemodulerne 2-6b på kandidatuddannelsen kan eksamen aflægges som: 
 

1. En mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusiv votering på baggrund af en indleveret 
skriftlig synopsis på mellem 5 og 8 normalsider (à 2400 enheder inklusiv mellemrum) eksklusiv 
litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (maksimum tre deltagere) er 
sidetalsangivelsen ligeledes på mellem 5 og 8 normalsider (à 2400 enheder inklusiv mellemrum) 
eksklusiv litteraturliste og bilag. Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis 
gruppemedlem to og tre. Bedømmelse sker på grundlag af en samlet vurdering af synopsis og 
de(n) studerendes mundtlige præstation ved eksaminationen. Bedømmelsen er med ekstern 
censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
2. En skriftlig opgave af et omfang på mellem 15 og 20 normalsider (à 2400 enheder inklusiv 

mellemrum) eksklusiv litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (maksimum tre 
deltagere) øges omfanget (to studerende: 20-25 sider (à 2400 enheder inklusiv mellemrum) 
eksklusiv litteraturliste og bilag, tre studerende: 25-30 sider (à 2400 enheder inklusiv mellemrum) 
eksklusiv litteraturliste og bilag). Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-
skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
Stk. 3. Mindst ét af de 5 obligatoriske moduler skal aflægges ved mundtlig eksamen efter 
eksamensform 1 (jf. § 7, stk. 2, nr. 1). 
 
Stk. 4. Eksamen i modul 6c Virksomhedsprojekt aflægges i form af en skriftlig rapport på mellem 15 og 20 
normalsider (à 2400 enheder inklusiv mellemrum) eksklusiv litteraturliste og bilag. Rapporten skal kort 
redegøre for virksomheden, de udførte arbejdsopgaver og det faglige udbytte. Desuden skal rapporten 
reflektere, beskrive, analysere og vurdere praksis i forhold til samspillet mellem rammer, betingelser, 
fordringer og forventninger. Rapporten bedømmes med ekstern censur med bedømmelsen bestået/ikke 
bestået. 
 
Stk. 5. Eksamen i modul 6d, Tilvalg på en anden kandidatuddannelse, følger de regler, der er beskrevet for 
det pågældende modul. 
 
Stk. 6. Hvert modul skal bestås for sig. Beståede eksaminer kan ikke tages om. 
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Stk. 7. Ved eksamensformen skriftlig opgave (jf. § 7, stk. 2, nr. 2) fastsættes datoen for bedømmelsens 
offentliggørelse samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse. Datoen skal ligge inden for 6 uger efter 
afleveringsfristen. 
 
Stk. 8. Eksaminer aflægges på dansk. Efter aftale med eksaminator kan studerende aflægge eksamen på 
engelsk. 
 
Stk. 9. Ved bedømmelsen lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for 
vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk 
sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 
 
Stk. 10. Ved gruppeeksamen foretages individuel bedømmelse. Højst fire moduler må aflægges som 
gruppeeksamen. En gruppeeksamen må maksimalt omfatte tre deltagere. 
 
Stk. 11. Ved gruppeeksamen under eksamensformen skriftlig opgave (jf. § 7, stk. 2 nr. 2), skal det fremgå 
hvilke(n) del(e) den enkelte studerende er ansvarlig for. Maksimalt 10 sider må være fælles, resten deles 
ligeligt mellem gruppens medlemmer. Det skal tydeligt fremgå af opgaven, hvem der hæfter for hvilke dele. 
De afsnit, som skal bedømmes individuelt, bør fremstå som relativt afsluttede enheder, men opgaven skal 
som helhed fremstå sammenhængende. 
 
Stk. 12. Mindst én skriftlig opgave eller synopsis skal omfatte bearbejdning af empirisk materiale. 
 
Stk. 13. Den studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå et modul. Studienævnet kan tillade et 
fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 14. For at skabe mulighed for, at Danmarks Pædagogiske Universitet kan bidrage til udvikling af 
eksamensformer, kan andre eksamensformer end de ovenfor foreslåede godkendes af studienævnet for 
kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet, såfremt de opfylder gældende bestemmelser. 
Initiativ til forsøg med andre eksamensformer kan tages af studienævnet, vejledere eller studerende. Andre 
eksamensformer skal altid være godkendt af studienævnet og meddelt de studerende før tilmelding til den 
pågældende eksamen. 
  
§ 8 
Eksaminer bestået ved andre danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner kan godskrives som dele af 
uddannelsen efter individuel vurdering og godkendelse i studienævnet. Beståede udenlandske eksaminer 
overføres med karakteren ”bestået”. Dog kan højst to studieenheder erstattes af eksaminer aflagt ved andre 
institutioner. Specialet kan ikke erstattes af eksaminer/specialer afsluttet på andre kandidatuddannelser. 
 
Kapitel 5: 
Specialet 
 
§ 9 
Kandidatspecialet (30 ECTS-point) afslutter uddannelsen. Specialet udformes på følgende måde: 
 
En større skriftlig afhandling på mellem 80 og 100 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive 
litteraturliste og bilag. Udfærdiges specialet af en gruppe (maksimum 3 deltagere) øges omfanget. To 
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studerende: mellem 120 og 140 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og 
bilag. Tre studerende: mellem 160 og 180 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive 
litteraturliste og bilag. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til 
gældende bekendtgørelse. 
 
 
Stk. 2. Specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under 
arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Emnet afgrænses af den/de studerende selv. Emneafgrænsningen 
skal godkendes af en af studienævnet udpeget vejleder. Samtidig med tilmeldingen til specialet fastsættes 
en afleveringsfrist som bekendtgøres for de studerende. 
  
Stk. 3. Specialet skal ud over grundigt kendskab til det valgte emne og den relevante videnskabelige litteratur 
demonstrere den studerendes viden, teoretiske og analytiske færdigheder samt fortrolighed med 
fagområdets terminologi og metoder.  
 
Stk. 4. Udover det faglige indhold indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne i det 
samlede bedømmelsesgrundlag. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og 
grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 
 
Stk. 5. Såfremt specialet er affattet på dansk, skal det forsynes med et resumé på engelsk. Resuméet skal 
have et omfang på mellem 1 og 3 sider (a 2400 enheder inklusive mellemrum). Efter aftale med den 
udpegede vejleder kan fremmedsprogligt resumé affattes på tysk eller fransk. Affattes specialet på engelsk, 
skal det forsynes med et resumé på dansk. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af specialet. 
Hovedvægten skal lægges på at formidle det specifikke faglige bidrag tydeligt samt grundlaget for, hvordan 
dette er nået. 
 
Stk. 6. Ved et gruppespeciale jf. § 9, stk. 1 foretages individuel bedømmelse. Maksimalt 40 normalsider af 
specialet må være fælles, mens de resterende deles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Det skal tydeligt 
fremgå af specialet, hvem der hæfter for hvilke dele. De afsnit, som skal bedømmes individuelt, bør fremstå 
som relativt afsluttede enheder, men specialet skal som helhed fremstå som sammenhængende. 
 
Stk. 7. Bedømmelse af specialer jf. § 9, stk. 1 skal være offentliggjort senest to måneder efter, at specialet er 
indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Sammen med karakteren 
modtager den studerende en skriftlig udtalelse på 1 til 2 sider udarbejdet af censor og eksaminator i 
fællesskab, som redegør for specialets styrker og svagheder.  
 
Kapitel 6: 
Andre bestemmelser 
 
§ 10 
Studienævnet kan, når det begrundes i usædvanlige forhold, dispensere fra de af studieordningens 
bestemmelser der er fastsat af Danmarks Pædagogiske Universitet. 
 
§ 11 
Universitetets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Ministeriet for videnskab, 
Teknologi og Udvikling. Klagen sendes til Universitetets studieadministration. Universitetet afgiver en 
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udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af en uge. Klagen 
videresendes til Ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. 
 
Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Stk.3. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 
 
Kapitel 7: 
Ikrafttræden  
 
§ 12 
Studieordningen træder i kraft den 1. januar 2006 og har virkning for studerende, som påbegynder 
kandidatuddannelsen 1. januar 2006 eller senere. 
 

Godkendt af Rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet den 11. december 2006. 
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Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte moduler 
 
Obligatoriske moduler på 1. studieår af kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) 
 
Modul 1. Curriculumteori og institutionsdidaktik (15 ECTS-point) 
 
Mål: 
At den studerende bliver i stand til på teoretisk grundlag at indkredse, analysere og diskutere 
problemstillinger i forhold til læring, uddannelse og undervisning i institutionelle rammer og at træffe og 
begrunde kvalificerede valg vedrørende planlægning af fagdelt og tværfaglig undervisning.  
 
Indhold: 

• Curriculumteori og didaktisk teori: traditioner og grundbegreber 
• Sammenlignende fagdidaktik 
• Institutionsdidaktik 
• Læringsteori 

 
Eksamen skal aflægges i et musikpædagogisk relevant emne. 
 
Modul 2. Fagdidaktik: Musikfagets didaktik og musikpædagogikkens idéhistorie (15 ECTS-point) 
 
Mål: 
At den studerende opnår 

- indsigt i almendidaktisk og musikdidaktisk begrebs- og teoridannelse, 
- relationer mellem basisfag og undervisningsfag generelt og på musikområdet, 
- indsigt i centrale musikdidaktiske positioner og konceptioner, herunder i relation til musiksyn og 

fagsyn, 
- overblik over musikundervisningens og musikopdragelsens idéhistorie, 
- overblik over musikundervisningens og –uddannelsens overordnede struktur i Danmark og mindst ét 

andet land, 
- indsigt i læreplaner for musik som undervisningsfag/uddannelsesfag i mindst to institutionelle 

sammenhænge (fx grundskole, gymnasium, musikskole, musikkonservatorium, lærerseminarium, 
universitet). 

 
Indhold: 

- centrale almendidaktiske og fagdidaktiske/musikdidaktiske begreber og teorier. 
- Musikundervisningens og musikopdragelsens begrundelser og funktioner i forhold til forskellige 

almene dannelsesforestillinger 
- Musikundervisningens indholds- og metodeproblematik i historisk og systematisk belysning 
- Musikundervisningens og –uddannelsens institutionalisering 
- Områder af den vesterlandske musikpædagogiks historie med særligt henblik på det idémæssige og 

didaktiske grundlag. 
 
Modul 3. Musikpsykologi og musikæstetik (15 ECTS-point) 
 
Mål: 
At den studerende opnår indsigt i og kan forholde sig analytisk reflekterende og konstruktivt udviklende til  
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- musikpsykologiske emner og forskningstraditioner  
- centrale filosofiske og æstetiske positioner i relation til musikpædagogik  

 
Indhold: 
Modulet omfatter musikpsykologiske emner, forskellige forskningstraditioner og metoder med relevans for 
musikpædagogik, herunder  

- teorier om musikalsk perception herunder musikoplevelsens psykologi, musik og følelse  
- teorier om musikalsk kognition herunder musiktænkning, generative processer og musikalsk 

hukommelse,  
- teorier om musikalitet, musikalsk læring (øvning, transfer, m.v.) og udvikling samt motivation,  
- musikkens socialpsykologi herunder musikalsk identitetsdannelse.  
- centrale filosofiske og æstetiske positioner i relation til teorier om musikalsk læring og undervisning 

 
Modul 4. Humanistisk videnskabsteori og metode (15 ECTS-point) 
 
Mål: 
At den studerende tilegner sig indsigt i og viden om videnskabsteori og metode inden for den humanistiske 
fagkreds og på denne baggrund bliver i stand til at vurdere og diskutere humanistisk forsknings 
teorigrundlag, forholdet mellem teori, forskningsfelt og metode samt humanvidenskabelige, herunder faglig-
pædagogiske undersøgelsers kvalitet.  
 
Indhold: 

• Humanistisk videnskabsteori: ontologi, epistemologi og metodologi. 
• Vidensskabende processer i videnskabshistorisk belysning. 
• Humanistiske videnskabsteoretiske retninger: fænomenologi, hermeneutik, historisme,  

(post)strukturalisme, dekonstruktion, pragmatisme og socialkonstruktivisme i humaniora. 
• Grundbegreber i humanistisk videnskabsteori; bevidsthed, mening, handling, etik, kultur. 
• Kvalitative og kvantitative metoder videnskabsteoretisk perspektiveret. 

 
Eksamen skal aflægges i et musikpædagogisk relevant emne. 
 
Moduler på 2. studieår 
 
Modul 5: Musikpædagogiske problemstillinger i musikpædagogisk praksis (15 ECTS-point) 
Modulet studeres ved KU eller om muligt evt. ved et andet universitet. 
 
Mål: 
Målet er at den studerende tilegner sig redskaber til at arbejde reflekteret med musikpædagogiske 
problemstillinger, som de forekommer i musikfaglig praksis. De studerende skal opnå færdigheder i at 
identificere, beskrive og bearbejde musikpædagogiske problemstillinger under inddragelse af de begreber og 
teoridannelser, der introduceres på de øvrige fag på uddannelsens første år. Desuden har den studerende 
mulighed for at udvikle sine egne færdigheder inden for det valgte musikfaglige praksisfelt. 
 
Indhold: 
Forløbet består af et projektorienteret undervisnings- og vejledningsforløb, som introducerer til metoder til 
observation af og refleksion over musikpædagogisk praksis; som diskuterer relevante problemstillinger; som 
giver rum for udveksling af erfaringer, og som vejleder i udformning og gennemførelse af projektet. 
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Praksisfelt: 
Det forudsættes, at den studerende sideløbende deltager i et musikalsk praksisfelt efter eget valg. Arbejdet i 
praksisfeltet danner grundlag for indsamling af empiri, som skal bruges i projektarbejdet. Praksisfeltet skal 
indeholde en musikalsk instruktionssituation i bred forstand, men det er et krav, at den studerende har 
mulighed for såvel at instruere som at iagttage andres instruktion. Gennem valget af praksisfelt har man 
mulighed for at præge sin uddannelse i retning af sine primære interesseområder. Eksempler på 
praksisfelter er f.eks. instrumentalundervisning, kordirektion, rytmisk sammenspil eller skoleundervisning. 
  
6. modul er et tilvalgsmodul. Der tilbydes: 
 
6a. Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde (15 ECTS-point) (tilvalg) 
 
Mål: 
At de studerende tilegner sig viden om og indsigt om empirisk pædagogisk uddannelsesforskning og 
forskningsbaserede udviklingsarbejder. At de studerende opnår bedre forudsætninger for at behandle 
problemstillinger af teoretisk og metodisk art i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af 
forskning og forskningsbaserede udviklingsarbejder. 
 
Indhold: 
Modulet omfatter teorier om empirisk pædagogisk forskning og udviklingsarbejde, historiske såvel som 
aktuelle. Der lægges vægt på deres sociale og kulturelle sammenhæng og analyser af empiriens 
videnskabsteoretiske og metodiske grundlag samt fagdidaktiske teoridannelser, der er inddraget i 
projekterne. Opgaven omfatter enten en analyse af et eller flere pædagogiske forskningsprojekter eller 
udviklingsarbejder eller en plan for og en forundersøgelse til et pædagogisk forskningsprojekt eller 
forskningsbaseret udviklingsarbejde. 
 
6b. International komparativ pædagogik (15 ECTS-point) (tilvalg) 
 
Mål: 

- at den studerende introduceres til den internationale dimension inden for pædagogisk forskning 
- at den studerende opnår færdighed i at designe og gennemføre komparative undersøgelser af 

politisk-økonomiske forhold inden for pædagogisk virksomhed 
- at den studerende udvikler evne til at inddrage kulturelle, religiøse, sociale og erhvervsmæssige 

elementer 
- at den studerende opnår færdighed i dataindsamling – nationalt og internationalt 
- at den studerende erhverver forudsætninger for at kunne afdække ligheder og forskelle i 

udviklingstræk. 
 
Fagelement A (10 ECTS-point):  
 
Indhold: 

- Komparativ pædagogik. Oprindelse, formål og brug 
- Moderne uddannelsessystemer. Oprindelse, typologier og gensidig påvirkning 
- Internationaliseringens konsekvenser for pædagogisk virksomhed 
- Religiøse og kulturelle elementer 
- Sociale og erhvervsmæssige elementer 
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- Globale træk og tendenser. Verdenssystem kontra regionale systemer 
- Internationale og overnationale organisationer. 

 
Fagelement B (5 ECTS-point): 
 
Indhold: 

- Design af komparative undersøgelser 
- Komparation og metodologi, herunder forholdet mellem forskningsspørgsmål, valg af teoretisk 

tilgang, undersøgelse, analyse og formidling 
- Humanistisk videnskabsteori 
- Samfundsvidenskabelig videnskabsteori. 
 

Arbejdsform 
Heldagsseminarer med forelæsninger og øvelser. Studiegruppearbejde med eller uden metodevejleder. 
Individuel faglig vejledning. 
 
6c. Virksomhedsprojekt (15 ECTS-point) (tilvalg) 
 
Mål 
Formålet er, at den studerende erhverver sig en praktisk baseret indsigt i anvendelsen af teoretisk viden 
inden for det pædagogiske område, med særligt henblik på hvordan politiske, strukturelle og organisatoriske 
forhold indvirker på krav, handlerum og faglighed. 
 
Indhold 
Virksomhedsprojektet omhandler arbejdsrelaterede studier i et for uddannelsen relevant praksisfelt. 
Tyngdepunktet er en praktisk forståelse af og analytisk refleksion over behov for og anvendelse af faglig 
viden under givne politiske, strukturelle, organisatoriske og andre praktiske betingelser. 
 
6d. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse 
 
Efter studienævnets godkendelse kan den studerende vælge at følge et modul (15 ECTS), der er relevant 
for kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik), på en anden kandidatuddannelse ved DPU eller et 
andet, eventuelt udenlandsk, universitet eller musikkonservatorium.  
 
 


