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Af Mikkel Kamp

S 
Sven-Erik Holgersen, hvad kan 
børn lære af musik?

»Noget af det vigtigste er, at 
børnene oplever, de har et mu-
sikalsk fællesskab. Det er noget 

særligt at være sammen om musik. Det skal 
børnene gerne opleve tidligt for eksempel 
sammen med deres forældre og i daginstitu-
tionen. Derfor bør musikalske fællesskaber 

få en større plads i børns liv. At lære musik 
drejer sig ikke kun om at kunne spille violin 
som fireårig, men om at have gode oplevelser 
med musik sammen med andre.«

Hvad får børn ud af at øve sig på et 
instrument?

»Når børn spiller et instrument, bliver de klar 
over, at de er nødt til at fordybe sig, hvis de vil 
være gode til det. Det er en vigtig evne, og de 
vil også erfare, at oplevelsen bliver større, jo 
længere de kommer ind i musikken.«

Bliver børn bedre til andre fag ved at  
lære musik?

»Der kan laves mange analogier mellem 
musik og andre discipliner som sprog, be-
vægelse og matematik. Men oplever man, at 
musikken har positiv effekt på eksempelvis 
matematik, må man kaste et meget kri-
tisk blik på, om det reelt er musikken, der 
gør udslaget. Forskningen kan ikke påvise 
denne direkte sammenhæng eller såkaldte 
transfer-effekt.« 

Betyder det så, at børn ikke behøver at lære 
musik i skolen?

»Nej, slet ikke, men fokus bør ikke være på 
musikkens nyttevirkning, men på musik-
ken selv og på læring i bred forstand. Musik 
bør begrundes som et æstetisk fag – ved at 
fremhæve musikfagets egenart og særlige 
kvaliteter. Musik er en anderledes og stærk 
udtryksform, som kan formidle mening på 
en særlig måde, som de fleste kan lære af. I 
hvert fald hvis læring forstås bredere end at 
blive god til dansk og matematik.«

Hvad mener du med læring i bred forstand?
»Musikken er med til at udvikle børn på 

mange forskellige måder. Forskning viser, 
hvordan indlevelse i musik involverer mange 
sider af os. Når børn beskæftiger sig intensivt 
med musik, er målet ikke nødvendigvis, at de 

Hvad betyder musik for børns udvikling og læring, og 
hvordan er musikkens vilkår i børns liv? Asterisk har sat 

musikforsker Sven-Erik Holgersen i stævne.
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skal blive supermusikalske, men de kan ikke 
undgå at opdage andre sider af sig selv. 

Musik er en stærkt identitetsskabende 
faktor. Derfor er det vigtigt, at børn tidligt 
oplever varierede musikalske udtryk, og at 
de beskæftiger sig med musik på forskel-
lige måder. Hjerneforskning har også vist, at 
musikken involverer stort set hele hjernen. 
Musik hjælper os til at fastholde erindringer 
og til at tackle vanskelige situationer. Musik 
fremkalder stærke følelser, og hvis man 
ikke lærer at værdsætte, at musik kan have 
forskellige udtryk, kan det være grobund for 
mindre forståelse for andre mennesker.«

Hvordan står det til med musikkens vilkår i 
børns liv? Har børn mere eller mindre musik i 
deres liv sammenlignet med tidligere?

»På flere måder har danske børn gode 
muligheder for at spille eller på anden måde 
fordybe sig i musik. Alle kommuner har 
musikskoler, og interessen for musik kan ses 
for eksempel i babysalmesang i folkekirken, 
som har boomet de seneste år. Virkelighe-
den består dog ikke kun af glade toner. I 
2010 dokumenterede forskningsrapporten 
’Musikfaget i undervisning og uddannelse’, 
at musikundervisningen – efter at have været 
i generel vækst siden 1970 – ved årtusinde-
skiftet begyndte at gå den modsatte vej i både 
skoler og på pædagog- og læreruddannelsen. 
For femten år siden var der 135.000 elever i 
musikskolerne, i dag er det faldet til omtrent 
100.000. På alle niveauer af musikunder-
visning og uddannelse af musiklærere er 
musikfaget blevet reduceret – fx på pæda-
goguddannelsen er musik ikke længere et 
selvstændigt fag, men indgår kun som et 
aspekt af et mere omfattende fag.«

»Omvendt har børn – gennem forskellige 
medier – fået nye muligheder for at beskæf-
tige sig med musik. Børn har meget tidligt 
adgang til iPads og lignende, hvor de selv 
kan vælge musik, og spredningen af musik 
har aldrig været hurtigere end nu. Det kan 
inspirere til at begynde at synge og spille fx 
i et band, men også til at producere musik 
hjemme på computeren eller iPad’en, uden 
man behøver spille et instrument.« 

Af  Mikkel Kamp

P 
ædagoger skal inspirere og 
støtte børn i at udtrykke sig, 
så børnene gennem æstetiske 
læreprocesser blandt andet 
bliver klogere på sig selv. Det 

mener pædagog Trine Bangsgaard. Hun er 
ved at afslutte udviklingsprojektet ‘Mere 
æstetik i børnemiljøer’ i fire af seks afde-
linger i Trøjborg Dagtilbud i Aarhus. Her 
fokuserer hun på at forbedre rammerne og 
vilkårene for æstetiske læreprocesser, som 
i højere grad handler om leg end om plads 
til udfoldelse og smukke malerier.

»Det æstetisk skabende er en særlig 
erkendelsesform. Man lærer om sig selv og 
verden, men også om sig selv som en del af 
verden. Pædagogisk handler det om at have 
større fokus på en tilstand af flow, hvor 
børnene glemmer tid og sted,« siger Trine 
Bangsgaard.

Derfor handler hendes arbejde i høj grad 
om pædagogens rolle i børnenes leg.

»Pædagogen kan fungere som inspirator 
for børnene. Hun kan være medskabende 
i forhold til, at børnene oplever nærvær og 
fordybelse i legen, men det er en veksel-
virkning, for den voksne kan ikke deltage 
på lige fod med børnene. Derfor skal hun 
vide, hvornår hun skal trække sig,« fortæl-
ler Trine Bangsgaard.

Den slags fordybelse oplevede tre drenge 
en dag i institutionen, hvor Trine Bangs-
gaard arbejder. En af drengene er meget 
impulsstyret og har ofte svært ved at indgå 
i lege med de andre, og derfor har pædago-
gerne fokus på, at han skal træne sine lege-
kompetencer. Denne dag satte en pædagog 
en ramme for de tre drenges leg. Hun tog 
dem med i puderummet, hvor drengene 
gerne ville lege med biler, og fordybede sig 
i deres leg i tre kvarter. Det første kvarter 

talte de ikke sammen, men var opslugt af 
legen, hvor de afkodede og afstemte hin-
andens handlinger og udtryk uden verbal 
kommunikation.

»Herefter forsatte legen mod et drama-
tisk klimaks, hvor der var plads til alle 
tre drenges tydelige stemmer i den videre 
udvikling af legen. De blev hver især vær-
difulde medskabere af legen. Drengen, der 
normalt havde svært ved at lege med de 
andre, glemte sig selv. Han kom i flow,« 
siger Trine Bangsgaard.

Færdigheder giver muligheder
Som en del af projektet har Trine Bangs-
gaard undersøgt, hvad hendes kolleger i 
dagtilbuddets fem afdelinger forstår ved et 
æstetisk børnemiljø. De fleste gav udtryk 
for, at det handlede om discipliner som at 
male, spille musik og arbejde med ler. Trine 
Bangsgaard er delvis enig.

»Musik, billedkunst og så videre er også 
æstetiske læreprocesser, men musik kan 
også bare være musik, uden det er en 
æstetisk læreproces. Lærer et barn bare en 
bestemt rytme og ikke mere, er det ikke 
æstetisk læring. De skal kunne bruge det 
som deres eget og udtrykke sig,« siger Trine 
Bangsgaard og tilføjer, at det ikke betyder, 
at børnene ikke skal lære at spille rytmer 
eller blande farver. 

»De skal lære færdighederne, fordi de er 
grundlaget for at kunne udtrykke sig.« 

SveN-eRik HolgeRSeN
Lektor og en del af forskningspro-
grammet Fagdidaktik ved Institut 
for Uddannelse og Pædagogik, 
hvor han også er koordinator for 
kandidatuddannelsen i Didaktik 
musikpædagogik. Han deltog i 
2014 i udarbejdelsen af Nye 

Fælles mål for musik i folkeskolen og arbejder i 
øjeblikket på en bog om børns musikalske og 
æstetiske praksisser. 

TRiNe BaNgSgaaRd 
trine Bangsgaard er pædagog 
og cand.pæd.soc. med speciale 
om æstetik i børnemiljøer. Hun 
arbejder som pædagog i 
trøjborg Dagtilbud i aarhus, 
hvor hun er i gang med et 
udviklingsprojekt for BUPL om 
æstetik i børnemiljøer.

nÅr leg er 
æstetisk Læring

Æstetisk læring er også, når børnene er fordybet i leg. 
Projekt ‘Mere æstetik I børnemiljøer’ undersøger 
rammerne for æstetisk læring i daginstitutioner.


