
MUSIK

MUSIK – KORT FORTALT

Musikuddannelsen er en teoretisk og praktisk uddannelse i 
musik. Der arbejdes bl.a. med musikhistoriske, musikana-
lytiske og musikkulturelle emner i relation til ny og ældre 
klassisk musik, populærmusik og forskellige former for mu-
sikteknologi.
De studerende arbejder med musik og kultur, musikformid-
ling, -undervisning, -produktion, -pædagogik og -teknologi. 
Uddannelsen fokuserer endvidere på lyddesign, lydproduk-
tion, musikantropologi, musikalsk improvisation og musik- 
analyse.
Kandidaterne har lært at forstå, beskrive, analysere, formid-
le og producere musik. De er desuden kompetente til at til-
rettelægge og lede projekter og processer, hvori musik ind-
går som centralt element.

HVOR ER KANDIDATER I MUSIK ANSAT?

Kandidater i musik arbejder primært inden for den offentli-
ge sektor. Her arbejder kandidaterne inden for områderne 
undervisning, børn og unge, kultur og fritid og på det sociale 
område. 
De primære arbejdsopgaver er undervisning og formidling, 
og kandidaterne arbejder derudover også med projektledel-
se og i konsulentfunktioner med analyseopgaver og udvik-
lingsarbejde. 
Kandidaterne arbejder bl.a. i stillinger som underviser, gym-
nasielærer, lydtekniker, kulturkonsulent og eventudvikler.

HVAD TILFØRER KANDIDATER FRA MUSIK 
ARBEJDSGIVEREN?

Kandidater i musik har kompetencer til at forstå og analy-
sere musikkens og lydens effekt på os i forskellige situatio-
ner og i forbindelse med forskellige medier. De har viden om 
musik og lyd i forbindelse med markedsføring, branding og 
produktudvikling, og de har færdigheder til at vælge, arran-
gere og komponere lyd og musik til specifikke formål. 
De har gode formidlingskompetencer og kan ud fra en bred 
viden om musik og kulturliv arbejde med kunstneriske pro-
blemstillinger, herunder ledelse og udvikling af kulturpro-
jekter. Derudover har de gode undervisningsfærdigheder i 
sammenspil, kor, musikhistorie, musikkultur, musikanalyse 
og lydproduktion, samt særlige kompetencer til implemen-
tering af it i musikundervisningen. 



MUSIK

KATHRINE SØNDERGAARD PEDERSEN 

Producent hos Mariagerfjord Kulturskole/ 
Mariagerfjord Korskole

På Mariagerfjord Korskole arbejdes der med korsang på hø-
jeste niveau. Kathrine beskæftiger sig bl.a. med udarbejdelse 
af produktionsplaner, budgetstyring og afvikling af koncerter, 
ligesom hun har ansvar for indkøb og vedligehold af lydudstyr, 
styring og ledelse ved koncerter og turneer samt koordinering 
af frivillige. 

”Mine erfaringer med at arbejde selvstændigt samt problem- 
og projektorienteret indgår direkte i alt, hvad jeg arbejder med. 
Dette særligt ved projektledelse og researcharbejde, hvor det 
analytiske og problemløsende mindset hjælper mig til at udføre 
arbejdsopgaverne på en grundig og refleksiv måde. 

Fra faget ”music management og kuratering” har jeg fået ind-
sigt i de overvejelser og processer, der ligger til grund for at 
sikre succesfuld håndtering af arbejdet fra idé til produkt”. 

Finn Elias Svit, 
Kulturskoleleder på Mariagerfjord Kulturskole

”Kathrines kompetencer har tilført værdi i hendes løsning af 
mange forskellige opgaver: Koordinering af både professionel-
le og frivillige, planlægning og afvikling af store og små koncer-
ter, såvel på lokale scener som på turné. 

Ved koncerterne kan opgaverne være omkring de tekniske 
rammer eller publikumsforhold og markedsføring. Koordine-
ringen kan også bestå i turnéplanlægning med alt fra overnat-
ning til kost”.

MIKKEL JULIUS GRAVGAARD

Musikskolelærer på Odder Musikskole

Mikkel underviser i guitar, klaver og ukulele. Målgruppen er 
børn og unge i alderen 7-20 år, og niveauet spænder fra ny-
begyndere til virkelig øvede. Derudover arbejder han med for-
midling, idéudvikling, tilrettelæggelse og afvikling af arrange-
menter.

”I mit arbejde som musikskolelærer trækker jeg på mange af 
de kompetencer, jeg har opnået gennem musikuddannelsen på 
AAU. Selvfølgelig konkrete emner som musikteori og arrange-
mentsforståelse, men også de mere entreprenante sider af ud-
dannelsen – fx når vi arrangerer koncerter eller udvikler sam-
arbejde på tværs af musikskolen og øvrige (kultur)institutioner. 
Her får jeg gavn af min viden om musikkens kulturelle værdi, og 
hvad den kan i sammenhæng med andre udtryk. 

Odder Musikskole er en relativ lille musikskole, hvilket betyder, 
at alle ansatte arbejder tæt sammen om at styrke og udvikle 
musikskolens arbejde, og det kan jeg rigtig godt lide.”

Steen Hattesen, 
Musikskoleleder på Odder Musikskole:

”Den brede kompetence, Mikkel besidder, har sammen med 
godt entreprenørskab klart tilført virksomheden værdi. 

Forud for ansættelsen havde jeg en forventning om, at den 
kommende medarbejder skulle være idérig, i stand til og have 
vilje til at påtage sig andre opgaver og projekter ud over ker-
neopgaven – instrumentalundervisningen. Disse forventninger 
har Mikkel klart indfriet”.

PROBLEMORIENTERET PROJEKT- OG GRUPPEARBEJDE

På AAU arbejdes der i grupper om større, problembaserede projekter jf. Aalborg-modellen for problembaseret læring. Der lægges 
vægt på, at de studerende samarbejder om at identificere, analysere og løse autentiske problemer med både teori og praksis – ofte 
gennem eksterne samarbejder. Herved får virksomheden adgang til ny viden, og de studerende får en tættere relation til deres fremti-
dige virke. Det betyder, at dimittenderne er rustet til at kunne varetage arbejdsopgaver fra dag 1. Fra start mestrer de at arbejde med 
problemer i praksis, at indgå i teams, arbejde tværfagligt, afrapportere mundtligt eller på skrift, formidle problemstillinger osv.


