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Forord

Denne bog henvender sig til visse studerende på bachelor og kandidat-
niveau. Mere specifikt henvender bogen sig til studerende der måtte 
have en interesse for kunst, musik, pædagogik eller filosofi. Endnu mere 
specifikt henvender bogen sig særligt til studerende, der arbejder med 
konkrete vægtninger og kombinationer inden for ovenstående emne-
kreds.

En tak skal rettes til de internationale kolleger og fagfæller jeg har 
truffet i de to forskningsnetværk Nordisk Netværk for Musikpædagogisk 
Forskning (NNMPF) og i International Society for Philosophy of Music 
Education (ISPME). Disse to netværk har gennem årene spillet en central 
rolle for afprøvning af forskellige dele af bogen i artikelform eller i form 
af præsentationer og drøftelser. Dertil kommer, at der fra disse fora gen-
nem årene er tilgået mig vigtige faglige og konstruktive input i form af 
såvel medsigelse som modsigelse.

Tak til afdelingsleder ved DPU, Aarhus Universitet, lektor Oliver Kauf-
mann for at have givet projektet den nødvendige ledelsesmæssige op-
bakning i færdiggørelsesfasen. 

Tak til cand. pæd. fil. Lisbet Svanøe for assistance i forbindelse med 
færdiggørelsen af den tysk-sproglige del af manuskriptet.

Tak til professor Cecilia Ferm-Almqvist, Luleå Tekniske Universitet, 
Sverige og til professor Øivind Varkøy, Norges Musikhögskole, Norge for 
konstruktiv kritik og for retningsanvisende opbakning undervejs.

Tak til kolleger og fagfæller i miljøerne omkring afdeling Fagdidaktik 
såvel som i afdeling Generel Pædagogik / Pædagogogisk filosofi på DPU, 
Aarhus Universitet. De gærende tanker og diskussioner her har udgjort 
en vigtig ressonansbund for udviklingen af manuskriptet. 

Tak til Aalborg Universitetsforlag for godt samarbejde og tak til Aarhus 
Universitets Forskningsfond (AUFF) for økonomisk støtte til udgivelsen.

DPU, Emdrupborg i december 2017.


