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Hvis jeg spiller klaver,
bliver jeg så dygtig til sprog?
I sit bidrag ”Does Experience in the
Arts Boost Academic Achievement?” indledte Elliot Eisner (1998)
sine videnskabelige argumenter med
at udfordre den berettigende tilgang
til kunst i læringssammenhænge.
”More often that we would like, arts
educators receive requests to justify
our professional existence or the existence of the arts in our school on the
basis of their contributions to non-art
outcomes” (Eisner, 1998, p. 1).
Som jeg har rapporteret fornyligt
(Chemi, 2013), bliver jeg selv oftere
og oftere hyret til at holde oplæg om
eller medvirke med skriftlige bidrag
til et væsentligt tema: kunstens læringsfremmende potentiale og berettigelse. Kravet er dobbelt: på den ene
side finder vi kunstlærere, billedkunstlærere, musiklærere, håndarbejdslærere, pædagoger, men også
kulturformidlere fra museer, biblioteker, kommuner eller kunstnere eller
andre fags lærere, som interesserer
sig for fx dans eller drama. Denne
målgruppe viser et anseligt behov for
de gode argumenter, som bekræfter
deres fags berettigelse. På den anden
side finder vi andre fags lærere, som
vil tænke deres undervisning på ny
eller tilføje lidt kreativitet i faget, og
vender til kunsten for at tilføje mere
faglighed eller mere kreativitet i undervisningen. I det sidste tilfælde
læser jeg mellem linjerne et desperat
forsøg på at finde bæredygtige og
håndgribelige løsninger til problematikken i uddannelsen: indsatsen efter
en hurtig, effektiv og gerne nationaltest-venlig læring. Begge målgrupper,
både kunstlærere og nytænkende faglærere, stræber efter forskernes ”blå
stempel”, som kan støtte – eller understøtte - deres gode intentioner.
Som Eisner fortsætter i sin artikel, er
den generelle tilgang: ”so many failed ’solutions’ have been tried: why
not try the arts? (1998, p. 1). Dette
perspektiv rammesætter diskursen
om de forskellige kunstarter i forhold
til læring, uanset om det foregår i for-
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melle (fx skoler), uformelle (fx computerspil) eller semiformelle (fx museernes læringstilbud) læringsmiljøer.
Grundlæggende er der altid en retorisk vilje til ”advocating” for kunsten.
På grund af denne stærke fortalelses
mission, kan det være svært både for
forskerne og lærerne at finde ud af:
Hvad er det, når alt kommer til alt,
der virker? Og hvorfor? Hvad kan
kunstens rolle være i læringssammenhænge? Hvilket læringsudbytte
kan lærerne sikre mellem kunst og
andre fag? Svaret er ikke entydigt og
bør undersøges i to retninger: Den
ene er en mere generel forståelse af
det dominante læringsparadigme,
som præger uddannelsessystemet
den anden er en mere læringsspecifik
drøftelse af begrebet transfer af læring eller læringsoverførselen.
Jeg vil starte med at drøfte den

Blandt de studier, som undersøger
læringstransfer (som fx spørger: ”Bliver individer bedre til matematik,
hvis de spiller musik?” og ”Kan
drama stimulere elevernes sprogfærdigheder?”), finder vi stor uenighed:
både entusiaster som reklamerer for
kunst i uddannelsen som kuren for
alt (Bamford, 2006), og andre som
forholder sig mere specifikt og realistisk til læringstransfer. Måske er det
meste kendte studie, som beviser en
vist transfer af læring forfattet af
Rauscher, Shaw & Ky (1993). Dette
studiets ”finding” er blevet kendt
som ”Mozart-effekten”, dvs. den effekt på individets tid-sted kognition
efter en Mozartkoncert. Desværre
har den store popularitet også forårsaget en kæmpe misforståelse: at ved
at lytte til Mozart bliver individerne
mere intelligente. Dette har adskillige
studier bevist ikke værende sandt.
Rauscher & Hinton (2006) forklarer,
at de positive effekter af at lytte til
Mozart har været begrænset til nogle
bestemte kognitive evner (spatio-temporal skills), de har været midlerti-
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Butzlaff (2000) undersøger især, om
musikudøvelsen kan hjælpe børn i
læsning.

dige (dvs. at de ikke ”hang ved” individets læring), og det er ikke til at
vide om en bestemt Mozartkoncert
stimulerer en bestemt læringsudbytte.
De understreger også, at en læring
der sker inden for de kunstneriske oplevelser ændrer sig i forbindelse med
den aktivitet den lærende beskæftiger
sig med og kvaliteten af involveringen hertil. Eksempelvis, vil en lærende
opnå
forskellig
læringsudbytte ved at lytte til
musik eller ved at komponere,
spille, træne musik (Rauscher,
Shaw & Ky, 1993, p. 233).
Andre studier om kunstundervisning i skoleregi viser, at de lærende stimuleres i forskellige
læringspotentialer, hvis den kunstneriske oplevelse foregår som skoleundervisning (Bamford, 2006) eller
ekstra særlige projekter (Chemi,
2012). Hvad der ser ud til at gøre en
forskel er kvalitet i tilbuddet (Bamford, 2006) og meningsfuldhed i oplevelsen (Schellenberg & Hallam,
2005).
Meningsfuldhed opleves i læringssammenhænge, når læringsstoffet og
–processen er både fysisk og psykisk
tilgængelig, fx når de lærende interesserer sig for (psykisk-emotionel
nærhed) stoffet, og når stoffet er tæt
på de lærendes liv (fysisk nærhed).
Studier om læringstransfer er mere
tilbøjelige til at finde positive effekter
af kunstoplevelser, når de lærende
nyder disse oplevelser, fx ”positive
benefits of music listening on cogni-
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Hans hypoteser stammer fra en logisk association af læsekompetencer
med musikkompetencer: Musikkens
notation og lyd kan assimileres med
sprogets skriftlighed og lyd; sprogets
fonologi og musikkens toner tilbyder
lignende kognitive udfordringer; sangene skal ofte læses ved at udøve læsefærdigheder (sangens tekst);
musikken udøves ofte i ensemble,
hvilket aktiverer lignende kognitive
processer som bruges i teamsamarbejde, individuel ansvar og hårdt arbejde (dette kan måske smitte af på
individets skoleudbytte). Butzlaffs
forskning viser, at der er en meget
stærk korrelation mellem musik og
tive abilities are most likely to be evi- ydeevne i læsning og sproglighed på
dent when the music is enjoyed by standardiserede tests (2000, p. 172).
the listener” (Schellenberg & Hal- Ikke desto mindre var forskeren ikke
lam, 2005, p. 6). Dette betyder, at i stand til at bevise en kausalitet eller
hvad der gør en forskel er en ”arou- kausalitetens retning. Det betyder, at
sal” tilstand, som musik/kunstople- vi ikke ved, om de studerende, som
velser kan vække. Et tredje afgørende udøver musik, allerede er sprogligt
element, som ser ud til at gøre en for- dygtige; at vi ikke ved, om disse stuskel i disse oplevelser, udover de derende kommer fra ressourcestærke
ovennævnte kvalitet og ”arousal”, er familier, som påskønner musik og
kunst, samt stimulerer deres
børn sprogligt, og derfor er de
De positive effekter af at lytte
både musikinteresserede og
til Mozart har været begrænsprogligt dygtige; at vi ikke ved,
set til nogle bestemte kogniom musikevner smitter på læstive evner.
ning eller omvendt. Disse relationer er faktisk grundlæggende
at afklare, hvis vi skal anvende
gentagelse. Gentagelse i udøvelsen forskningens argumenter i didaktiog i hyppig feedback er, hvad nogle ske, pædagogiske og politiske overveforskere har identificeret som hoved- jelser. Den eneste måde at kunne
kilde til en læring defineret som ”pro- gøre det på, er at indsamle endnu
cedural skills” (Rauscher & Hinton, mere og mere specifik forskning om
2006, p. 235). Det mest omfattende det. Desuden bør observatørerne af
bidrag på dette felt er Journal of
grænsefeltet mellem kunst og uddanAesthetic Education, som i 2000 publi- nelse undersøge, hvilken uddannelcerede en særlig udgave ved titlen: seskultur der er på spil, når musik og
The Arts and Academic Achievement: sprog (eller mere generelt kunstarter
What the Evidence Shows. I det 90 og læring) associeres.
sider lange bidrag formidlede forHvis det dominante læringsparaskerne især, hvad evidensen ikke digme udelukkende fokuserer på en
kunne bevise eller havde bevidst. snæver opfattelse af læring som bogMange artikler i dette tidsskrift hand- lig viden (blot dansk og matematik),
ler om effekten af musik i læring: og kun værdsætter logisk intelligens
”spatial-temporal reasoning” (Het- og tests, så er det, vi definerer, som
land, 2000), matematik, sprog, eller om de bløde værdier er fjerntliggende
generelle national-test resultater i debatten. Interpersonel, intraperso(SAT i USA). Alle bidrag forholder nel, emotionel intelligens vil ikke
sig kritisk i forhold til læringstransfer. værdsættes og belønnes i skolen,
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kompetencer i team samarbejde, problemformulering, problemløsning,
kreativitet og nytænkning vil ikke få
deres plads som værdige og grundlæggende læringsudbytte. Dette paradigme afspejler en hierarkisk
forståelse af fag, hvor kunstarterne er
i bunden og sproglige-matematiske
fag i toppen. En nødvendig præcisering omkring fremmedsprogundervisningen er, at inden for dette
paradigme vil andetsprog sandsynligvis opfattes som i bund og grund engelskundervisning:
sprogene
underkastes også en hierarkisk, men
meget omskiftelig, top-ten liste. Engelsk vil score toppositionen, hvor
andre sprog, som ikke bruges i globale erhvervssammenhænge, vil
glemmes i bunden af pyramiden.
Hvis dette paradigme dyrkes, så er
alle argumenter for læringstransfer
præget af denne (mis)forståelse.
Hvad er det teoretiske belæg
for transfer-argumenterne?
Uanset om kunstoplevelserne inkluderes i skolen som underlagt andre
fag eller ej, hvor finder vi evidensen
på, at der er nogen læring at hente i
de forskellige kunstarter? Forskning
viser, at glade børn lærer bedst, og at
en vigtig nøgle til børnenes læring
ofte er deres egne specifikke og
unikke talenter. At være værdsat for,
hvad man er, og hvad man kan, kan
få børn til at hvile i sig selv, uanset
om det drejer sig om ”specielle” eller
”normale” børn. I betragtning af, at
alle individer har unikke talenter, selv
de ”svage”, så burde hele uddannelsessystemet baseres på en opdyrkning af de individuelle styrker og
kompetencer.
Musikken, og mere generelt kunsten, har vist sig at kunne bidrage til
skabelsen af et optimalt læringsmiljø, hvor individets styrker balanceres optimalt med udfordringer.
Forskning om kunstintegrerede skoleprojekter har vist, at udbyttet fra de
kunstneriske eller musikalske aktiviteter gavner de deltagende elever på
flere niveauer, de sociale, de inter- og
intrapersonelle og de læringsmæssige
(Fiske, 1999; Rabkin & Redmond,
2004). Fra forskningens side nævnes
især udbyttet for de elever, som har
det svært ved en almindelig undervis-

ningsform. Børn og unge, som ikke
trives i den standardiserede skoleundervisning, stortrives i didaktiske former eller projekter, som inkluderer
kunstneriske aktiviteter. Som min
forskning også bekræfter har kunstbaserede projekter i skolen ”haft en
positiv virkning på især de elever,
som havde det svært i almindelig undervisning. Især en elev med store
læringsproblemer begyndte at vise
store fremskridt. Om denne udvikling skyldes Animationsværksted
et af de kunstbaserede projekter jeg
undersøgte, vil læreren ikke påstå,
men noget må hænge sammen med
animationsoplevelsen: elevens ændrede billede af sig selv” (Chemi,
2010, s. 66). Lignende erfaringer høster den Levende Musik i Skolen
(LMS), netværk og brobygger mellem skoler og professionelle musikere: ”Hvad skete der lige?!” udbryder
en dreng efter at have oplevet en skolekoncert med den indiske trio Shirisha og Shashank. Gruppen har
netop spillet en koncert for mellemtrinnet på en folkeskole i Østjylland.
Her blev eleverne præsenteret for virtuost fløjtespil på bambusfløjter, en
vandret tromme, den indiske mridangam samt traditionel indisk dans, der
gengiver fællesmenneskelige temaer.
”Hvad mener du?” spørger drengens
kontaktlærer. Og han fortæller, at
han under koncerten blev så rolig indeni. Læreren fortæller efterfølgende,
at drengen normalt er meget urolig,
har vanskeligt ved at koncentrere sig

og tage imod læring” (fortælling af
Gitte Abildtrup Møller, LMS).
Disse udtalelser kan flere lærere bekræfte, hvis og når de får mulighed
for at tilrettelægge undervisningen på
en kreativ, differentieret og nytænkende måde, som inkluderer disparate kunstformer. Alle elever ser ud
til at få gavn af disse kreative undervisningsformer, især de ”svage” elever, som i disse eksempler ”løftes”
sammen med de andre elever. Alene
disse findings bør vække lærerne og
beslutningstagernes interesse på baggrund af endnu en forskningsbaseret
evidens, som understreger, at læring
sker på baggrund af emotioner og
ikke på trods af dem (Fredrickson,
1998; Fredrickson & Branigan, 2005;
Immordino-Yang & Damasio, 2007;
Immordino-Yang & Fischer, 2009).
Hvis disse neurovidenskabelige findings tages for gode varer, så bliver
de positive emotioner og den positive
læring, man kan opnå ved at beskæftige sig med kunstneriske oplevelser,
endnu mere værdigfulde og førende
til et optimalt læringsudbytte.
Forskning, som beskæftiger sig med
kunstens læringsudbytte, kan dog
være præget af hård kritik, i og med
den udfolder sig omkring et meget
debatteret pædagogisk begreb: læringstransfer. Kan de evner eller den
læring, individerne opnår inden for
kunstneriske aktiviteter, ”overføres”
til andre fag eller læringskontekster?
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Resultaterne fra forskningen viser
modsatrettede tendenser og peger på
et stort dilemma: Bør de kunstneriske
fag dyrkes, blot fordi læringen i disse
kontekster kan overføres til andre mere værdsatte- skolefag? Bør man
lære at tegne, fordi man lærer geometri? Hvad med den iboende læring
inden for de kunstneriske oplevelser? Min egen forskning har
vist, at en særlig indsats med
kunst i skolen kan være med til
at frigøre kunstens enorme læringspotentiale samt engagere
elevernes interesse, nysgerrighed
og lyst til læring (Chemi, 2012).
Kort sagt, rapporterer eleverne, at de
har lært at samarbejde, at de har lært
tekniske kunstneriske redskaber at
kende og har fået en dybere forståelse
af kunstnernes måde at tænke og
skabe på. Samtidig har de lært boglige emner på en nemmere og sjovere
måde. Lærerne ser, at eleverne har
lært at give hinanden positiv feedback, at arbejde i team, at være ansvarlige for deres egen læring, at være
i flow og fastholde koncentrationen i
længere tid. Så, uanset om den kunstneriske læring finder sted direkte i
eller gennem kunstformer, dokumenterer forskningen et enormt læringspotentiale. Når dette er sagt, bør man
være bevidst om, at læringspotentiale
ikke er lige med opnået læring, og at
læring kan opfattes i bredere forstand
som forståelse, disposition, ”bløde”
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lige styrker, 7) integrere musik, og
mere generelt kunst i læringssammenhænge og forvente et læringsudbytte, som spænder ud over skolens
rammer, 8) evaluere den kunstbaserede læring løbende, 9) facilitere en
læring, som går fra musikken til
sprog, men også omvendt fra sprog
til musik. De positive data fra
forskningsprojekter og den viGenerelt ser musikken ud til at
denskabelige evidens hertil bør
fremme en læring, som er
tages alvorligt og videreudvikles
både emotionelt og kognitivt
i praksisfeltet, samt udforskes
engagerende.
nærmere i yderligere forskningsstudier. Generelt ser musikken
ud til at fremme en læring, som
ske, både kognition og emotion, både er både emotionelt og kognitivt engakrop og psyke, både logiske-ratio- gerende, som ”hænger ved”, som
nelle problematikker og symbolsk åbner op for kreative vinkler og
mangfoldige synspunkter, som fremudtryk og forståelse (Perkins, 2009).
mer samarbejde og tolerance, som
Opsummerende
spænder fra de sproglige og matema- kan man sige at for at bevise et tiske til de mere generelt kognitive
sproglig-verbalt læringsudbytte i mu- (sans for tid og sted) og motivatiosikalske oplevelser eller undervis- nelle felter (vedholdenhed ved hårdt
ning, bør man: 1) afklare sit arbejde, individuelt ansvar). Ikke
læringsparadigme, 2) undersøge den desto mindre bør studier om kausalilæring, man definerer ved hjælp af tet kunne bevise, hvilket fænomen
omfattende empiriske studier, 3) de- der er årsag til en optimal læring, og
signe forskningsundersøgelser, som samtidigt bør alle, der advokerer for
er valide og inkluderer fænomenets kunstens berettigelse, være varkompleksitet, 4) respektere fænome- somme med at anvende forskningsnets kompleksitet og mangfoldighed, resultater om læringstransfer og ved
5) lytte til forskellige og ofte modstri- at præsentere kunsten som den enedende findings, 6) gentænke læring ste og bedste ”kur” for skolens udforsom et holistisk begreb og indivi- dringer.
derne som stærke af mange forskelog ”hårde” kompetencer, men også
snævrere som viden om fagligt indhold og hukommelse. De mest progressive læringsteorier påstår, at
læring bør defineres som ”både/og”,
både disponering til forståelse og faglig viden. Læring er og bør være
”hele” og inkludere det hele menne-
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