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Indledning 
 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) er en af uddannelserne ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet i medfør af Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter. Uddannelsen 
foregår inden for rammerne af Bekendtgørelse nr. 515 af 20. juni 2005 om suppleringsuddannelserne til de 
pædagogiske kandidatuddannelser (cand.pæd.), hvori der henvises til gældende eksamens-, censor- og 
karakterbekendtgørelser, og Bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse, hvilket 
indebærer, at suppleringsuddannelsen er en betalingsuddannelse.  
  
Uddannelsen henhører under studienævnet for kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. 
 
Kapitel 1 
Uddannelsens kompetenceprofil 
 
§ 1 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) har til formål at kvalificere 
visse ansøgere med en videregående uddannelse, jf. kapitel 2, til at opfylde adgangskravene til 
Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik). 
 
Intellektuelle kompetencer 
Den studerende udvikler kompetencer til at identificere, analysere og reflektere samt til at søge viden på 
akademisk niveau. Desuden udvikler den studerende færdigheder i studieteknik og evne til at strukturere 
egen læring.  
 
Faglige kompetencer 
Den studerende udvikler kompetence af praktisk og teoretisk art inden for det musikfaglige og det 
musikpædagogiske område. Herunder udvikles evnen til at anvende grundlæggende terminologi samt 
identificere og analysere musikpædagogiske problemstillinger. 
 
Praksiskompetencer 
Den studerende udvikler – alt efter behov i relation til den uddannelsesmæssige baggrund – praktiske 
kompetencer til 
 
• at analysere, arrangere og udføre musik med henblik på at varetage musikundervisning og musikalsk 

ledelse af vokalt og instrumentalt sammenspil.  
• at identificere, analysere og reflektere over musikpædagogiske problemstillinger med anvendelse af 

fagets teoretiske begreber. 
 
Kompetencerne skal sætte den studerende i stand til at gennemføre kandidatstudiet i didaktik 
(musikpædagogik). 
 
§ 2 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) giver ret til optagelse på 
Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Indskrivningen 
på kandidatuddannelsen sker automatisk i direkte forlængelse af bestået suppleringsuddannelse. 
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Kapitel 2 
Adgangsforudsætninger 
 
§ 3 
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. 2. Danmarks Pædagogiske Universitet kan optage ansøgere, der ikke opfylder de i § 3, stk. 1 anførte 
krav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. 
 
§ 4 
Suppleringsuddannelsen skal være afsluttet senest 1½ år efter indskrivningen. 
 
Kapitel 3 
Uddannelsens indhold 
 
§ 5 
For studerende der optages efter § 3 stk. 1, nr. 1 eller 2 er Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen 
i didaktik (musikpædagogik) normeret til 30 ECTS-point (½ årsværk).  
 
Stk. 2. Uddannelsen består af tre moduler, der svarer til henholdsvis 15, 7,5 og 7,5 ECTS-point. 
 

Modul 1: Musikkundskab og musikalsk analyse (15 ECTS) 
Modul 2: Arrangement (7,5 ECTS) 
Modul 3: Musikledelse, instrumental eller vokal(7,5 ECTS) 

 
Stk. 3. For studerende der optages efter § 3, stk. 1, nr. 3 er Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen 
i didaktik (musikpædagogik) normeret til 15 ECTS-point (1/4 årsværk).  
 
Stk. 4. Uddannelsen består af et modul, der svarer til 15 ECTS-point: 

Modul 4: Musikpædagogisk teori (15 ECTS) 
 

Stk. 3. De enkelte moduler beskrives nærmere i Bilag 1: "Beskrivelse af de enkelte moduler på 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik)". Der henvises endvidere til 
Studievejledningen for kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik). 
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Kapitel 4 
Eksamensbestemmelser 
 
§ 6 
Eksamen afholdes efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen ved 
videregående uddannelser. 
 
§ 7 
Eksamen på modul 1 aflægges som en individuelt udarbejdet skriftlig opgave. Den skriftlige opgave har et 
omfang på mellem 8 og 10 normalsider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive nodeeksempler, 
bilag og litteraturliste. Opgaven skal omhandle et analytisk og/eller musikhistorisk emne inden for det 
studerede område. Emnet skal godkendes af eksaminator. Der gives karakter efter 13-skalaen. Intern censur. 
  
Stk. 2. Eksamen på modul 2 aflægges som en individuelt udarbejdet skriftlig opgave bestående af fire 
arrangementer. De fire satser skal dække forskellige områder m.h.t. genre, målgruppe, kompleksitet og 
besætning. Der gives karakter efter 13-skalaen. Intern censur. 
 
Stk. 3. Eksamen på modul 3 aflægges som en praktisk og mundtlig prøve. Den praktiske prøve består af 
gennemførelse af et indstuderingsforløb af en sats valgt af eksaminator blandt de af den studerende 
opgivne satser. Den mundtlige prøve består af den studerendes redegørelse for sine didaktiske overvejelser. 
Der gives karakter efter 13-skalaen. Intern censur. 
 
Stk.4. Eksamen på modul 4 aflægges som en individuelt udarbejdet skriftlig opgave på 15-20 sider (a 2400 
enheder inklusive mellemrum) eksklusive bilag og litteraturliste. Opgaven bedømmes ved intern censur efter 
13-skalaen. Intern censur. 
 
Stk. 5. Datoen for bedømmelsens offentliggørelse, jf. § 6, stk. 1, 2 og 4, fastsættes samtidig med 
meddelelsen om prøvens afholdelse. Datoen skal ligge inden for 6 uger efter afleveringsfristen. 
 
Stk. 6. Eksaminer aflægges på dansk. Efter aftale med eksaminator kan studerende aflægge eksamen på 
engelsk. 
 
Stk. 7. 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. 8. Den studerende kan højst indstille sig til eksamen 3 gange. Studienævnet kan tillade et fjerde og 
femte eksamensforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 9. Tredje, fjerde og eventuelt femte gang den studerende indstiller sig til eksamen, der alene 
bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor. 
Suppleringsuddannelsen er omfattet af samme censorkorps som Kandidatuddannelsen. 
 
Stk. 10. For at skabe mulighed for, at Danmarks Pædagogiske Universitet kan bidrage til udvikling af 
eksamensformer, kan andre eksamensformer end de ovenfor beskrevne godkendes af studienævnet for 
kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet, såfremt de opfylder gældende bestemmelser. 
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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 
Beståede uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående 
uddannelsesinstitution kan træde i stedet for uddannelseselementer nævnt i denne studieordning. Afgørelse 
herom træffes efter individuel vurdering og godkendelse af studienævnet for kandidatuddannelserne.  
 
Kapitel 5 
Andre bestemmelser 
 
§ 9 
Studienævnet kan, når det begrundes i usædvanlige forhold, dispensere fra de af studieordningens 
bestemmelser, der er fastsat af Danmarks Pædagogiske Universitet. 
 
§ 10 
Klager over studienævnets afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til rektor. 
 
Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. 
 
Stk. 3. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 
 
Kapitel 6 
Ikrafttræden  
 
§ 11 
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for studerende som påbegynder 
Suppleringsuddannelsen 1. januar 2006. 
 

Godkendt af Rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet den 11. december 2006. 



 

Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik), december 2005           side 5 

Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte moduler 
 
Modul 1: Musikkundskab og musikalsk analyse 
 
Kompetencemål: 
Modul 1 kvalificerer til udvikling af kundskaber og færdigheder i at analysere musik og udvikle evnen til at 
anvende musikkens almindelige begreber og terminologi i formidlinger af analysen og fortolkningen af 
musik. 
 
Indhold: 
Almen musiklære, herunder harmoni-, melodi-, rytme-, instrument-, og formlære. Musikalsk analyse og 
analysemetodik. Mindst to musikhistoriske perioder i den vestlige musikkultur. Musikvidenskabens 
deldiscipliner i oversigt. 
 
Undervisningsform: 
Seminarform, øvelser, skriftlige opgaver, vejledning. 
 
Modul 2: Arrangement 
 
Kompetencemål: 
Modul 2 kvalificerer til færdigheder i at arrangere musik for forskellige vokale og/eller instrumentale 
ensembletyper med inddragelse af didaktiske overvejelser over arrangementets anvendelse i forhold til en 
given målgruppe. 
 
Indhold: 
Udarbejdelse af satser for forskellige vokale og instrumentale ensembletyper med inddaragelse af faglige og 
pædagogiske overvejelser vedrørende satsens anvendelse i forhold til en given målgruppe. Der arbejdes 
eksempelvis med følgende satstyper: (a) arrangement af en overstemme til en given melodi med henblik 
på et børnekor for begyndere, (b) om-arrangement af en fire-stemmig korsats for voksne (SATB) til 
ungdomskor (SAB), (c) arrangement af en aktuel popsang med henblik på sammenspil i 6. klasse, (d) 
arrangement af et rotationsforløb med anvendelse af computerteknik (evt. med differentierede niveauer) for 
keyboard, bas, percussion, alt-sax og klarinet med henblik på voksenundervisning.  
I løbet af forløbet udarbejdes 8 arrangementer, som skal godkendes af underviseren. 
 
Undervisningsform: 
Holdundervisning med individuel vejledning. Skriftlige opgaver. 
 
Modul 3: Musikledelse, instrumental eller vokal 
 
Kompetencemål: 
Modul 3 kvalificerer til udvikling af kundskaber og færdigheder inden for varetagelse af instruktion og ledelse 
af kor eller instrumentalt sammenspil. Der gives støttedisciplin i brugsklaver og hørelære på hold. 
 
Indhold: 
Suppleringsmodulets indhold er enten vokal musikledelse eller instrumental musikledelse. Som 
støttedisciplin undervises i brugsklaver og hørelære på hold. 
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Indholdet af forløbet vokal musikledelse omfatter: 
Arbejde med et repertoire med stil- og genremæssig bredde for blandet og for ligestemmigt kor. 
Koropvarmning og korisk stemmedannelse. Øvelser i korledelse, herunder direktionsteknik, foresyngning, 
korrektion, akkompagnement og indstuderingsteknik. Tilrettelæggelse af indstuderingsforløb, herunder 
progression og pædagogisk metode. 
 
Pensum i forløbet vokal musikledelse omfatter: 
Fællespensum er en repertoireliste med 15 korsatser godkendt af underviseren, repræsenterende en 
passende spredning med hensyn til stil, genre og målgruppe. Den studerende opgiver til prøven 4 satser fra 
listen. 
 
Indholdet i forløbet instrumental musikledelse omfatter: 
Arbejde med et repertoire med stil- og genremæssig bredde for forskellige ensembler. Instrumentkundskab 
og elementære spillefærdigheder på instrumenter, der forekommer i almindelige pop- og rockbands, 
herunder trommer, elguitar og elbas og keyboard. Kendskab til mikrofonsang og brug af sanganlæg. Øvelser 
i ensembleledelse, herunder indstuderingsteknik. Tilrettelæggelse af indstuderingsforløb, herunder 
progression og pædagogisk metode. 
 
Pensum i forløbet instrumental musikledelse omfatter: 
Fællespensum er en repertoireliste med 15 sammenspilssatser godkendt af underviseren, repræsenterende 
en passende spredning med hensyn til stil, genre og målgruppe. Den studerende opgiver til prøven 4 satser 
fra listen. 
 
Undervisningsform: 
Holdundervisning, praktiske øvelser. 
 
Modul 4: Musikpædagogisk teori 
 
Kompetencemål: 
Modul 4 kvalificerer til udvikling af kundskaber og færdigheder i at analysere musikpædagogiske 
problemstillinger og til at anvende grundlæggende begreber og teori om musikpædagogik med henblik på 
at kunne reflektere over egen og andres musikpædagogiske praksis. 
 
Indhold: 
Grundlæggende almenpædagogisk og musikpædagogisk teori. Med reference til forskellige former for 
musikpædagogisk praksis drøftes centrale tekster, materialer m.m., som vedrører musikundervisning, 
herunder musikpædagogiske ideer, positioner og konceptioner, læreplaner, love og bekendtgørelser mv.  
Pensum består af ca. 800 sider litteratur inden for musikpædagogisk teori. 
 
Undervisningsform: 
Seminarform, vejledning, skriftlige opgaver. 
 


