
Fag: Musik 

 

Kort beskrivelse af faget 

Musikfaget tilhører hovedområdet humaniora. Faget beskæftiger sig med musikkundskab og 

musikudøvelse. 

 

Musikkundskab er den teoretiske og analytiske dimension. Her arbejdes overordnet med to 

tilgange til musik: Den musikinterne og den musikeksterne.  

Musikudøvelsen er fagets praktiske dimension, hvor man på egen krop oplever mange 

forskellige typer musik, hvilket øger bevidstheden om stilarters og musikkulturers 

forskelligheder.  

 

I den musikinterne tilgang beskrives musikken i sig selv bl.a. gennem analysen af 

musikalske parametre. Man analyserer et musikalsk værk. Det kan fx være:  

 Et nodeforlæg (håndskreven kilde eller en trykt udgivelse)  

 En indspilning (fonogram)  

 En koncertbegivenhed (live)  

 

Den musikeksterne tilgang beskriver musik som kultur. Heri indgår musik- og kulturhistorie, 

og dermed en bred vifte af kilder om hvordan musik har været anvendt, har udviklet sig, er 

blevet modtaget osv. Tekster kan omhandle:  

 Anmeldelser  

 Fankultur  

 Stilhistorie  

 Biografier  

 Samtidsbeskrivelser  

 Musikkens rolle i samfundsudvikling  

 Ikke-vestlige kulturers musik  

 Dansk musikkultur  

 

Fagets metoder  

Der arbejdes med følgende metoder: 

 Værkintern analyse  

Musikalske parametre: Harmonik, melodik, groove/rytme, form, instrumentation, klang, 

dynamik, tempo, (evt. tekst) 

De musikalske parametre anvendes enten kombineret med de andre analysemetoder 

eller i sin egen ret som grundlag for en dybere forståelse af værkets interne 

sammenhæng, eventuelle budskab(er), stemning(er) osv. 

 

 Stil- og eller genrehistorisk analyse 

 Beskrivelse af en genre eller stilart gennem inddragelse af andre kilder, f.eks. leksika 

 Stiltræk fra den interne analyse, der placerer værket i en bestemt periode eller 

stilart, fx bluestræk 

 



 Biografisk analyse 

Kunstneren (fx forsangeren eller komponisten) og værket anvendes til at belyse 

hinanden. Fx kan viden om kunstnerens liv, politisk overbevisning, musikalske udvikling 

o.a. inddrages til at understøtte en værkintern analyse, og omvendt kan analysen af 

værket fortælle noget om kunstneren. 

 

 Historisk/samfundsmæssig analyse 

Værket og evt. kunstneren sættes i relation til samtiden. Fx kan værket være udtryk for 

en fremherskende politisk dagsorden eller det kan afspejle sociale, økonomiske eller 

demografiske forhold. 

 

Som en del af alle de ovenstående metoder kan man anvende komparativ analyse til 

sammenligning af værker, fx for at påvise en musikalsk udvikling indenfor en stilart eller hos 

en kunstner. 

 


