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Færdighedsdimensionen
Færdighed og kropsligt betinget læring i 
sammenlignende fagdidaktisk perspektiv 
med særligt henblik på musisk-æstetiske fag

Sven-Erik Holgersen

Indledning
”We ‘know’ and have learned to say that mind is incorporated, but we 
have neither grasped fully the profundity of that claim nor the range of its 
implications” (Bowman, 2004: 33).

Færdighedsdimensionen i musisk-æstetiske fag beror på perceptuelle, kognitive, 
psyko-motoriske, emotionelle og sociale funktioner, der tilsammen udgør det 
nødvendige grundlag for at opleve, udføre og skabe kunstneriske og håndværks-
mæssige artefakter, herunder kropslige, musikalske og billedmæssige udtryk. 
Noget tilsvarende kunne siges om færdigheder i andre fag, fx sprog, matematik 
og naturfag, og artiklen søger derfor at indkredse, hvad der er specifi kt ved fær-
digheder i musisk-æstetiske fag, samtidig med at de kan anskues i et sammenlig-
nende fagdidaktisk perspektiv.

Et gennemgående syn i denne artikel er, at færdigheder må forstås ud fra, 
hvordan de er forankret i levet liv, herunder deres kropslige forankring. Denne 
forståelse inkluderer, men overskrider samtidig de ovenfor omtalte aspekter, og 
det er artiklens tese, at en holistisk og fænomenologisk tilgang kan give anledning 
til en dybere forståelse af, hvordan færdigheder i musisk-æstetiske fag er kropsligt 
forankret og betinget. 
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Endelig er der en lang tradition for at måle eller vurdere færdigheder og pla-
cere dem på et givet niveau, fx fra begynder til ekspert. Det er der formentlig fl ere 
grunde til, dels at færdigheder manifesterer sig tydeligere jo højere niveauet for 
beherskelse er, og dels at der er en samfundsmæssig interesse i at kunne måle og 
dermed vurdere færdigheder (som eksempelvis i PISA undersøgelserne).

Hvad er færdigheder i musisk-æstetiske fag?

Færdigheder i et psykologisk perspektiv

En psykologisk defi nition af færdigheder lyder, at det er ”processer der koordi-
nerer perception, kognition og handling” (Lehmann & Davidson, 2002). Samtidig 
er det klart, at færdigheder aldrig opøves i et vakuum, men i en bestemt social og 
kulturel kontekst. Færdigheder kan ud fra et psykologisk perspektiv bestemmes 
som en kombination af 

1. perceptuelle færdigheder (fra sanseopfatt else til meningsskabelse) herun-
der at opfatt e og skabe mening i udtryk af musikalsk, sproglig, visuel, 
materiel eller bevægelsesmæssig art samt hermed forbundne æstetiske 
kvaliteter. Forskellige psykologiske traditioner (fx eksperimental-, ge-
stalt-, økologisk, og fænomenologisk psykologi) har i stadig højere grad 
anskuet perception som et holistisk fænomen. Perceptuelle færdigheder 
i musisk-æstetiske fag drejer sig derfor ikke kun om evnen til at opfatt e 
via sanserne, men om en særlig æstetisk erkendelsesform, der integrerer 
forskellige aspekter af det oplevede fænomen (se fx ”musik som et man-
gespektret meningsunivers” (Nielsen, 1998)).

2.  kognitive færdigheder (tænkning, hukommelse, problemløsning), som 
har at gøre med at huske, planlægge, udføre og vurdere. Evnen til at 
forestille sig noget og skabende tænkning hører til kognitive færdighe-
der. Music as cognition (Serafi ne, 1988) er et eksempel på, at musikalske 
færdigheder beskrives som musikalsk tænkning i relation til at opleve, 
udføre, analysere og skabe musik.

3. psyko-motoriske færdigheder, som har at gøre med at forstå og udføre 
bevægelse, herunder smidighed, hurtighed, kraft samt automatisering, 
kropsbevidsthed, m.v. En central pointe er, at motoriske færdigheder 
ikke eksisterer isoleret (bortset fra refl ekser), for eksempel kan en be-
vægelse kun forstås i sammenhæng med den intentionalitet, som den er 
udtryk for. Perception og motorik er ikke to adskilte systemer, men er 
forbundne gennem evnen til at forstå andres kropslige intentioner ved 
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at tage dem op og videreføre dem i sit eget kropsudtryk (Merleau-Ponty, 
1962/2003, s. 163f). Denne opfatt else er siden blevet underbygget gennem 
opdagelsen af spejlneuroner, der er grupper af hjerneceller i den visuelle 
og den motoriske hjernebark, der spejler hinandens aktivitetsmønster 
(Gallese et al, 1996).

4. distribuerede færdigheder, der er distribueret mellem subjekt og omverden 
herunder andre mennesker, redskaber, computere, m.v. (Salomon, 1993). 
Alle typer færdigheder er kontekstbundne, forstået på den måde, at 
konteksten har indfl ydelse på, hvordan færdigheder opøves og udfoldes. 
Man lærer hurtigere at tale et fremmed sprog, når man er i omgivelser, 
hvor sproget tales, og musikudøvere spiller oftest bedre, når de spiller 
sammen med musikere, der er dygtigere end dem selv. Dett e er en cen-
tral pointe inden for Vygotsky-traditionen. Men visse færdigheder er 
mere end andre direkte forbundet med en bestemt kontekst. Et eksempel 
er færdighed i at spille et instrument, som kun kan udøves med instru-
mentet ved hånden. Færdighed og instrument er uløseligt forbundet i 
den instrumentale praksis på samme måde som en håndværkers færdig-
heder. Musikinstrumenter og værktøj er eksempler på redskaber, der er 
udviklet på grundlag af menneskelige erfaringer, og hvis funktionalitet 
derfor er udtryk for distribuerede færdigheder. 

Færdighedsforskere antager, at mennesker i det store og hele anvender de samme 
perceptuelle, kognitive og psyko-motoriske løsninger på tværs af forskellige do-
mæner, hvilket dog ikke betyder, at mere sammensatt e færdigheder umiddelbart 
kan overføres på tværs af domæner (Lehmann & Davidson, 2002, 543). 

Komplekse færdigheder udvikles domænespecifi kt. En pianist vil nok med 
lidt øvelse kunne omsætt e sine færdigheder til andre tasteinstrumenter, men 
vil ikke uden videre kunne spille et blæse- eller strygeinstrument. Det er også 
velkendt, at musikere med en eminent fornemmelse for rytme og timing ikke 
nødvendigvis også er gode dansere. 

Færdigheder i et fagdidaktisk perspektiv

En netop gennemført specialeundersøgelse af musikundervisning på seks lillesko-
ler i Danmark viste, at den altdominerende aktivitet i undervisningen er sammen-
spil i grupper. Dett e må siges at være en ganske vidtgående indsnævring i forhold 
til, hvordan faget musik er beskrevet i folkeskolens fælles mål. Men bag denne 
praksis ligger den både udbredte og anerkendte opfatt else, at elever lærer bedst 
ved at være aktivt deltagende og evt. medskabende, en opfatt else der har rødder 
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i 1930’ernes reformpædagogik og i progressivismen i USA. Netop i USA har der 
udfoldet sig en omfatt ende debat om, hvad der bør være musikfagets centrale 
rolle, hvor yderpunkterne er personifi ceret i to professorer i musikpædagogik: 
På den ene side traditionalisten Bennet Reimer, der ser værdien i musikfaget som 
den æstetiske dannelse, idet musik først og fremmest er et æstetisk fænomen. På 
den anden side David Elliott  der med sin praxialisme ser værdien i musikfaget i 
selve handlingen ’musicing’. Med inspiration fra Dewey kan det helt kort udtryk-
kes sådan, at musik først og fremmest er noget mennesker gør. 

Set i et færdighedsperspektiv er denne opfatt else knytt et til den reformpæda-
gogiske tradition, hvor læring er nært knytt et til det udøvende og det skabende. 
Umiddelbart kan dett e lyde positivt, men det rummer samtidig en fare for reduk-
tion af det faglige indhold.

Færdigheder i musikfaget kommer – lige som i andre (æstetiske) fag – til 
udtryk gennem forskellige aktivitetsformer, perception, reproduktion, produktion, 
interpretation og refl eksion (Nielsen, 1998), der tilsammen udgør de måder, hvorpå 
man kan forholde sig til musik som fænomen. De samme kategorier kan anven-
des om færdigheder i fx sprog, billedkunst, idræt og andre musisk-æstetiske fag.

Færdigheder i musik – som er forbundet med at lytt e til, synge, spille, skabe, 
genskabe, fortolke eller analysere musik – fi ndes tilsvarende inden for andre 
musisk-æstetiske fag. Færdigheder forstået på denne måde er beherskelse af 
forskelligartede kulturteknikker eller funktioner, der udøves såvel i hverdags-
praksis som i professionelt øjemed af skabende og/eller udøvende kunstnere og 
undervisere, anmeldere, forskere, m.fl .

Færdigheder i musik, billedkunst og idræt i folkeskole og gymnasium

Færdigheder i musisk-æstetiske fag forstås som beherskelse af forskelligartede 
kulturteknikker eller kunstneriske udtryksformer: musik, billedkunst, idræt, samt 
kombinationsformer som opera1, ballet, mixed media, performancekunst, etc. 

Historisk og aktuelt kan færdighedsdimensionen i fx musikfaget identifi ceres 
gennem en række fagdidaktiske konceptioner, herunder musik som sangfag, ”mu-
sisk” fag, polyæstetisk fag, sag-fag, samfundsfag, lydfag, spillefag, bevægelsesfag 
og mediefag (Nielsen, 1998), som peger på såvel fagspecifi kke som fagoverskri-
dende færdigheder.

Et eksempel er sammenhængen mellem musik og bevægelse, der undertiden 
dyrkes så intensivt, at de kan blive ligeberett igede, og man vil da kunne tale om 
”musik som bevægelsesfag” (Holgersen, 2002b). Eksempler på dett e er de sub-
tile musik-og-bevægelses mønstre i såkaldt ’elementær rytmisk træning’ eller i 
den stiliserede gadeperformance ’stomp’, hvor krop og musik går op i en højere 
enhed. Roland Barthes’ udtryk ”the body in a state of music”2 indfanger denne 
samtidighed af musikken-i-kroppen og kroppen-i-musikken.
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Det valgte perspektiv på færdigheder i musisk-æstetiske fag betyder, at 
kropslige aspekter forener den fysiske krop og kropsbevidsthed samt eksisten-
tielle sider ved det kropslige nærvær. Kropslige aspekter har - set i dett e lys - en 
fagoverskridende karakter. 

Foruden skolens grundforløb i musik og billedkunst tilbydes disse samt en 
række andre som valgfag. Der er mulighed for afslutt ende prøve i disse fag.

I det følgende sammenfatt es centrale begreber om færdighedsdimensionen i 
musik, billedkunst og idræt i folkeskolens grundforløb samt som valgfag i gym-
nasiet.

Musik i folkeskolen (slutmål i 6. klasse) omfatt er færdigheder på 3 hovedområder: 
Musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Færdighederne omfat-

ter inden for disse områder alsidighed i sang, instrumentalspil herunder sam-
menspil og bevægelse samt musikkundskab. En fagoverskridende færdighed er 
at udtrykke sin oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse. 

Musik i gymnasiet (A niveau) omfatt er musikkundskab og musikudøvelse. 
Færdighederne omfatt er inden for disse områder bl.a. musikfagets metoder, teori 
og terminologi ved analyse af forskellige kulturers musik, at læse partitur, ud-
arbejde og fremføre en musikalsk sats samt deltage i sammenspil som sanger og 
instrumentalist samt tilrett elægge, arrangere og realisere en musikalsk sats. Musik 
er det eneste af de musisk-æstetiske fag, der kan vælges på A niveau. 
 
Billedkunst i folkeskolen (slutmål i 5. klasse) omfatt er færdigheder på 3 hovedom-
råder:

Billedfremstilling, billedkundskab og visuel kommunikation. Færdighederne 
omfatt er inden for disse områder at kunne udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt 
billedarbejde med anvendelse af såvel praktisk som teoretisk viden, at anvende 
sprog både beskrivende og analytisk om billedkunst og visuel kommunikation 
samt at bidrage til visuelle udtryk i kulturprojekter.

Billedkunst i gymnasiet (B niveau er det højeste) omfatt er praktisk og teoretisk 
arbejde med billeder på fl ader, skulpturer og installationer samt arkitektur med 
vægt på disse mediers udtryks- og meningsbærende muligheder, udvalgte vær-
ker fra forskellige perioder og tekster herom. Eleverne skal have færdigheder i 
at forklare, analysere kunstoplevelser, materialer og kunsthistorie samt at løse 
visualiseringsopgaver og kommunikere ved hjælp af visuelle udtryk.

Idræt i folkeskolen (slutmål i 9. klasse) omfatt er færdigheder på 3 hovedområder:
Kroppen og dens muligheder, idrætt ens værdier og idrætt ens kultur. Færdig-

hederne omfatt er inden for disse områder kropslige / fysiske discipliner, teknik og 

Færdighedsdimensionen i musisk-æstetiske fag



124 

taktik m.v. i forskellige idrætt er, samt udføre og udvikle rytmiske forløb og danse 
til musik. Desuden sociale færdigheder og kulturel forståelse.

Idræt i gymnasiet (B niveau er det højeste) omfatt er færdigheder i boldspil, 
musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætt er. Sideordnet hermed er fokus-
områderne teoriforståelse og træning. Eleverne skal kunne koble teori til praktik 
herunder til sit personlige træningsprogram samt formidle idrætsfaglig viden.

I grundforløbet på gymnasiet skal alle vælge ét af de obligatoriske kunstneriske 
fag: billedkunst, dramatik, mediefag eller musik. Foruden musik, billedkunst og 
idræt fi ndes dramatik som gymnasialt valgfag på B niveau. 

Der er en generel tendens til, at det faglige indhold og dermed færdigheds-
dimensionen med tiden er blevet udvidet i musisk-æstetiske fag i folkeskole og 
gymnasium. Selv om ovenstående kun er et kort ekstrakt af fagmålene for musik, 
billedkunst og idræt, er der nogle tydelige tendenser til, hvad der vægtlægges 
som færdigheder:

Musik er i folkeskolen hovedsageligt lagt an på praktiske færdigheder, som i 
gymnasiet suppleres med et mere videnskabsorienteret indhold.

Fra folkeskole til gymnasium forskydes vægten i billedkunst fra tekniske og 
kropslige færdigheder til øget refl eksion over billedkunst og visuel kommunika-
tion. 

Det er betegnende for musik og idræt, at der i begge fag beskrives aktiviteter, 
hvori musik og bevægelse er det centrale indhold. Men begge fag sigter også 
mod udvikling af færdigheder i at anvende fagenes videnskabsside, fx musikalsk 
analyse og teoretisk viden om fysisk træning. Det er dog iøjnefaldende, at billed-
kunst er det af de omtalte fag i gymnasiet, hvor teoretiske færdigheder er mest 
fremtrædende i de faglige mål. 

Hvordan kan færdigheder forstås som kropsligt 
betingede og forankrede?
En af de mest grundlæggende forestillinger om færdigheder i den vestlige kultur-
kreds er, at kognitive og kropslige færdigheder kan udvikles adskilt fra hinanden. 

Distinktionen hos Gilbert Ryle (1949) mellem 'knowing that' og 'knowing 
how', deklarativ og procedural viden, gælder også for færdigheder, men det bør 
ikke forlede til at skabe et modsætningsforhold mellem kognitive og kropslige 
færdig heder eller mellem vidensfag og praktiske fag. Hvis man ser på de musisk-
æstetiske fag i folkeskole og gymnasium, er det generelle indtryk, at fagmålene 
snarere søger at integrere de to vidensformer, dog med forskellig vægtning. 
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Når man taler om ”æstetiske fag” som en særlig gruppe af fag, er en almin-
delig indvending, at der kan være æstetiske aspekter forbundet med alle fagom-
råder, det afh ænger blot af, hvordan vi ser på dem. Omvendt kan man med lige 
så stor ret hævde, at alle fag har en videnskabsside. Musik har således både en 
kunstnerisk, en håndværksmæssig og en videnskabelig side, som Frede V. Niel-
sen (1998) har påpeget, og der er en færdighedsdimension forbundet med alle tre 
sider. Det samme kan siges om både billedkunst og idræt, for så vidt der også 
kan være tale om et kunstnerisk udtryk i idræt (der måske har mere karakter af 
kulturfag end af kunstfag). De musisk-æstetiske fag har under alle omstændig-
heder det til fælles, at de har en kundskabsside, der er nært knytt et til kropslige 
udtryksformer.

Spørgsmålet er nærmere bestemt, på hvilken måde færdigheder i musisk-
æstetiske fag kan forstås som kropsligt betingede og forankrede. Et bud på dett e 
er Bengt Molanders (1996) kundskabsfi losofi , der forbinder tre instanser: krop, 
kultur og handling (fi gur 1). 

    

Figur 1: Færdigheder er forankret i 
handling, krop og kultur

En given færdighed må dermed også trække på, hvordan det kropslige, det 
kulturelle og det handlingsmæssige er forviklet. Molander beskriver ”kundskab 
i handling” som intelligent handling, der forudsætt er refl eksion, og han ønsker 
hermed at forene ”knowing that” og ”knowing how”.

For at kunne beskrive denne enhed mangler vi et dansk begreb for det engel-
ske ”embodied knowledge”, der rummer to fundamentalt vigtige betydninger om 
sammenhængen mellem kognitive og kropslige færdigheder, nemlig

”(1) that all cognition results from perceptuomotor capacities and achievements 
that are part of our bodily hardware, whether innate or acquired; and (2) that these 
capacities are invariably both embedded in and constituted by their biological, 
psychological, and sociocultural contexts.” (Bowman, 2004: 37) 

 

handling kultur 

krop 

Færdighed 
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Kombinationen af (1) og (2) inkarnerer så at sige arven efter Piaget og Vygotsky 
med deres forskellige videnskabelige tilgange til at forstå færdighedsudvikling. 
Et muligt perspektiv til at begrebsliggøre kropsligt forankrede færdigheder er 
en fænomenologi om kroppen, som ikke reducerer kroppen til det fysiologiske 
niveau, men anskuer den som et erkendelsesberedskab på lige fod med sproglig 
bevidsthed – eller snarere som den sproglige bevidstheds udgangspunkt og for-
ankring. Merleau-Ponty (1962) hævder, at færdigheder på samme tid kan være 
personlige og mage til andre menneskers færdigheder, nemlig forstået på den 
måde, at de opøves og udvikles som individuelt erhvervede vaner, der så at sige 
er ”grebet” i et fælles erfaringsfelt. Mine vaner har derfor grundtræk til fælles med 
andre menneskers vaner, ikke fordi vi er kopier af hinanden, men fordi vanerne 
er udtryk for et eksistentielt fællesskab. Kroppen er ikke en instans i verden, men 
forviklet med verden. Det er derfor en vigtig fænomenologisk pointe, at vi godt 
kan skelne mellem krop, bevidsthed og omverden, men de kan ikke adskilles, 
de er forviklede, som det hedder hos Merleau-Ponty og andre fænomenologer. 
Kroppen er vores generelle måde at have en verden på, og kroppens generelle 
væremåde er ikke ”jeg tænker at”, men ”jeg kan”. 

Når Merleau-Ponty beskriver udtryksbevægelsen, er den ikke bare udtryk for, 
men lig med kroppens rett ethed eller intentionalitet. Færdigheder kan på tilsva-
rende måde forstås som kropslig intentionalitet, der helst ikke skal forstyrres af 
bevidst overvågning eller indgriben. Ny forskning bekræfter denne forestilling 
om forholdet mellem krop og bevidsthed. I en undersøgelse af 16 musiklæreres 
fokus under øvning fandt Duke et al (2011), at 

“performance was most accurate and generalizable when participants focused on 
the eff ects their movements produced rather than on the movements themselves, 
and that the more distal the focus of att ention, the more accurate the motor con-
trol.”

Kropslige betydninger i musisk-æstetiske færdigheder

Musikoplevelse involverer altid den slags gensidighed, som Stubley (1999) beskri-
ver som ”both touching and being touched by music”. Berøring (og berørthed) i 
denne betydning minder om det fænomenologiske begreb ”intentionalitet”, som 
betyder en gensidig rett ethed. Endvidere kan berøringen både forstås som ydre 
og indre, på samme tid fysisk og mental. Denne form for gensidighed fi ndes også 
i andre kunstfag: Dans kan beskrives som at berøre musikken med bevægelser 
samtidig med, at musikken berører danserens levede krop, og oplevelse af visuelle 
kunstformer som fx et maleri indebærer, at blikket berører overfl aden af maleriet 
i samme proces, som beskueren bliver berørt af maleriet.
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Mange musikere – og måske særligt sangere – har erfaring for, at øvning gen-
nem tænkning eller indre forestilling kan forberede (og forbedre) den kropslige 
performance. Musikeren kan gennemgå en mental øveproces, som er forbundet 
med refl eksion og metaforisk tænkning snarere end 1:1 forhold mellem tanke 
og handling. Selv om musikere ikke kan kontrollere hver eneste bevægelse be-
vidst under udførelsen, er det muligt at planlægge bevægelser i en mere generel 
forstand og dermed at korrigere fejl. Begrebet “thinking in movement” (Sheets-
Johnstone 1999, 483ff ) illustrerer problemet med at kontrollere sin krop via be-
vidstheden. Sheets-Johnstone mener, at den bevidste tanke ikke leder bevægelsen 
som sådan, men “[t]o be thinking in movement means that a mindful body is 
creating a particular dynamic as that very dynamic is kinetically unfolding” (ibid. 
489). Sheets-Johnstones ”thinking in movement” beskriver lige som Cézannes 
”thinking in painting” en proces i hvilken ”vision becomes gesture” (ibid. 494). 
Tilsvarende gælder, at musik og gestik er beslægtede former for udtryk, og som 
sådan kan de belyse og refl ektere hinanden, jf. ”musik som bevægelse” og om-
vendt.

En note om tværmodal sansning og færdighed

Det er en udbredt myte, at (professionelle) musikere skal kunne høre bedre end 
andre. Langt de fl este mennesker hører fi nt nok til at kunne blive musikere, så 
det er ikke selve hørelsen, det kommer an på. I øvrigt er der også døve musikere, 
fx den skotske percussionist Evelyn Glennie, der har været totalt døv siden hun 
var 12 år gammel. Glennie underviser også i at lytt e, og hendes pointe er, at man 
ikke kun lytt er med ørerne, men med hele kroppen. Man får naturligvis for-
skellige kvaliteter af musikalsk oplevelse gennem trommehinderne og gennem 
brystkassen eller kraniet, men pointen er, at disse sanseindtryk kan opfatt es som 
musikalsk meningsfulde, selv om de ikke er hørte.

Denne tværmodalitet genkendes også på andre områder end hørelse og 
kropslig sensitivitet. Spædbørn udvikler fx tidligt færdigheder i at bearbejde 
indtryk på tværs af taktile og visuelle modaliteter. Forsøg viser, at 6 uger gamle 
spædbørn kan genkende en sut, som de får præsenteret visuelt blandt flere sutter 
med forskellige former, efter at de med bind for øjnene har haft sutten i munden. 
Det er et eksempel på, at kropslige færdigheder kan være transmodale (dvs. kan 
overskride sansemodi). Et andet eksempel fra vores hverdag er, at vi ofte kan 
sige, hvordan en ting ser ud, selv om vi kun har et taktilt indtryk af den, fx kan 
vi beskrive eller tegne en genstand, som vi fi nder i lommen og derfor ikke kan 
se. Blinde mennesker er helt afh ængige af at kunne visualisere på grundlag af 
indtryk fra andre sanser.
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Nogle teorier om, hvordan færdigheder opøves 
og udvikles
Den levede krop som perspektiv kan føre til erkendelse af i princippet alle aspek-
ter af færdigheder. Når det drejer sig om udviklingen af færdigheder over lang tid 
– fra novice til ekspert – lægger forskellige teorier vægt på forskellige aspekter. I 
det følgende henvises til nogle af de vigtigste teorier om udvikling af færdigheder.

En betegnende (!) vignet kan være historien om kejseren af Kina, der 
bestilte et billede af en hane hos en tegner. Efter 4 år spurgte kejseren til 
kunstværket og fik det svar, at hanen snart var færdig. Efter endnu 4 år 
spurgte kejseren igen og fik samme svar. Kejseren kunne ikke begribe, at 
det kunne tage så lang tid at tegne en hane, og da kunstneren efter 12 år 
erklærede, at hanen nu var færdig, mødte han op med et blankt lærred. 
Hanen blev leveret i et enkelt pennestrøg, idet kunstneren havde øvet sig i 
12 år på at indfange ”essensen” af ”en hane” fremstillet i én sammenhæn-
gende bevægelse. 

Ekspertiseteori viser, at de vigtigste faktorer i opøvelse af musikalske færdighe-
der som udøvende musiker kan rangordnes:

1. Øvning 
 a)  Tidsfaktorer i øvning: startt idspunkt, hvor lang tid ad gangen, 

 akkumuleret øvetid. Topprofessionelle eksperter har ofte 10.000 
 timers øvning bag sig. 

 b)  Kvaliteten af øvning, herunder at øvning er fokuseret, fx gennem 
 selvformulerede øvestrategier (S.G. Nielsen, 2001). 

2. Lærere der passer til ens aktuelle færdighedsniveau; ‹talent› afh ænger 
derfor også af, om man kan vælge den rigtige lærer på et givet tids-
punkt. 

 3. Motiverende opbakning fra forældre og andre i den nære omgangs-
kreds.

4. Tidlige og positive erfaringer med musik, og i denne forbindelse indre 
motivation.

Et uomgængeligt aspekt i forbindelse med kropslige færdigheder – uanset om 
fagområdet er musik, billedkunst eller idræt – drejer sig om øvning, herunder 
gentagelse og mestring. Gentagelse er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig 
forudsætning for mestring. Det er gentagelse med forståelse og nuancering, der 
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cementerer og udvikler færdigheder. Herved skabes ny mening og forståelse af 
et givet fænomen og dermed nye udtrykskombinationer samt måder at udtrykke 
musikalsk identitet og kulturelt tilhørsforhold. Den varierede gentagelse skaber 
forbindelse mellem færdighedens subjektivt-kropslige og socio-kulturelle sider, 
og samtidig udvikles evnen til at vælge forskellige øvestrategier.

Undervisning er et andet aspekt af, hvad der har betydning for færdigheds-
udvikling. Ericsson (2005) omtaler 1300-tals fi losoff en Roger Bacon, der hævdede, 
at det var nødvendigt at studere i 30-40 år for at blive matematiker på den tids 
højeste niveau. Men selv avanceret matematik kan i dag indgå i gymnasiets 
matematikundervisning, hvis det bliver formidlet af lærere med den fornødne 
fagdidaktiske indsigt. Mange undersøgelser viser, at læreren spiller en afgørende 
rolle for, hvad eleverne kan lære. 

På baggrund af et longitudinalstudie af 157 børn mellem 7 og 9 år fremhæver 
McPherson (2005: 5), at det er vigtigt at hjælpe eleverne til at udvikle et repertoire 
af opgave-relevante strategier, som fremmer deres evne til at tænke musikalsk, 
når de skal udføre vanskelige opgaver på deres instrument. 

”Watching the children develop across the three years and analysing their responses 
provided ample evidence that bett er players possessed more sophisticated strategies 
for playing their instrument very early in their development and that these players 
were the ones who went on to achieve at the highest level.” (McPherson, 2005: 27).

Også i folkeskolens musikundervisning er det afgørende for elevernes læring, 
at de lærer at fokusere på det musikalske indhold, og at der er en vis mængde 
sammenhængende tid til rådighed hver uge, hvis eleverne skal have mulighed 
for at udvikle færdigheder på et vist niveau. Det vil således være ødelæggende 
for udvikling af musikalske færdigheder at erstatt e den ugentlige undervisning 
med en musikalsk projektuge eller lignende, selv om det kan være et uvurderligt 
supplement.

Et af spørgsmålene i Finn Holsts timetalsundersøgelse (Holst, 2009) drejer sig 
om, hvor meget lærere kan nå at undervise i med henholdsvis 1 og 2 ugentlige ti-
mer i musik. Lærere, der har to timer til rådighed om ugen, vurderer, at de kan nå 
at opfylde op til 4-5 gange så mange af trinmålene som med 1 time om ugen. Dett e 
understreger betydningen af tidsfaktoren ved færdighedsbetonet undervisning.

Undersøgelsen viser også, at indskolingsundervisningen er særlig udsat, 
fordi der her er en tendens til, at undervisningen nedprioriteres tidsmæssigt, og 
dett e falder uheldigvis sammen med, at lærerne i endnu større omfang end i de 
ældre klasser ikke har den fornødne uddannelsesbaggrund. Dett e sidste problem 
hænger sammen med, om lærerne har udviklet tilstrækkelige færdigheder til at 
kunne inkarnere det musikalske budskab og på den måde fremstå troværdigt 
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for eleverne. Mange børn under skolealderen har forudsætninger for at vurdere 
lærerens troværdighed.

Dreyfus’ 5-trins ekspertmodel

Brødrene Hubert og Stuart Dreyfus udviklede i 1980’erne en teori om intuitiv 
ekspertise3, som var et opgør med idéen om at udvikle kunstig intelligens. Teorien 
har haft stor gennemslagskraft som forklaring på, hvordan færdigheder udvikles 
i 5 trin:

1.  nybegynder, handler regelbaseret ud fra fakta og karakteristika, der er 
kontekst-uafh ængige.

2.  avanceret begynder, benytt er foruden regler også kontekstafh ængig 
personlig erfaring.

3.  kompetent udøver, har øget erfaring og viden, som gør det muligt at 
planlægge og formulere mål. Udøverens adfærd bliver mere flydende 
og bygger på involvering med omgivelserne; men der er stadig et 
kvalitativt spring fra beslutningstagning og problemløsning til sand 
ekspertise.

4.  kyndig udøver, træff er valg, der er hinsides analytisk rationalitet.
5.  ekspert, tænker og handler intuitivt, holistisk og synkront, som det 

kendes i udøvelsen af håndværk, sport og musik.

Her kan man igen diskutere forholdet mellem deklarativt og proceduralt base-
rede færdigheder, idet teorien antager, at nybegynderens færdighed er baseret på 
regler (deklarativ), mens ekspertens færdighed fungerer intuitivt (proceduralt). 
Nybegynderen handler ifølge teorien på grundlag af kontekst-uafh ængige regler, 
men det modsiges af, at især mindre børns læreprocesser er kontekstafh ængige, 
idet de generaliserer eller handler regelbaseret på baggrund af konkrete erfarin-
ger. I børns tidlige sproglige udvikling går erfaringen forud for reglen. Flyvbjerg 
(1990, s. 48-49) anlægger samme synspunkt, hvor han omtaler sansede erfaringer 
som direkte, holistiske og intuitive, dvs ikke-regelbaserede. Kropsligt baserede 
læreprocesser springer altså nogle af de første trin i Dreyfus-modellen over.

Teorien forklarer ikke, hvordan den lærende bliver i stand til at gå fra regelba-
seret til intuitiv ekspertise – det sker nærmest automatisk mellem trin 3 og 4. Det 
må dog kunne forklares ved, at erfaringer løbende forankres kognitivt/kropsligt 
og derfor umiddelbart er til rådighed ved udførelsen af komplekse opgaver. 

Flyvbjerg kritiserer (s.37) Dreyfus-modellen for at mangle et 6. trin for krea-
tivitet og fornyelse, hvad der er helt centralt ikke mindst i musisk-æstetiske fag. 
Teorien gør ikke rede for omdefi nering af relevante situationer, regler, problemer, 
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mål, planer og perspektiver. Af samme grund kritiseres modellen for ikke at være 
dynamisk, idet den ikke tager højde for, hvordan viden og læreprocesser ændrer 
sig over tid. Det, der på et tidspunkt er ekspertviden, kan på et senere tidspunkt 
være nødvendig viden for begynderen i samme disciplin. (Jf. historien ovenfor 
om, at det i 1300 tallet tog 30-40 år at nå samme niveau i matematik, som en ma-
tematisk student kan nå i dag.)

Ekspertiseniveauet har stor betydning for, om man kan overføre færdighed fra 
én situation til en anden: En nybegynder, der lige har lært at beherske bestemte 
fi gurer i ét stykke musik, må stadig bruge tid på at øve lignende fi gurer i et andet 
stykke, mens eksperten umiddelbart kan overføre denne færdighed. Eksperter er 
også mindre påvirkelige over for udefra kommende forstyrrelser.

Professionelle musikere kan spille næsten identiske udførelser af et stykke 
musik, men de kan også i langt højere grad end begynderen tilpasse sig den 
givne kontekst, hvad enten det er at spille med andre musikere eller under andre 
fysiske forhold.

Færdigheder som funktion af deltagelse

Mesterlæretraditionen har måske haft den største betydning for videreførelse og 
udvikling af fag, der har en håndværksmæssig side. Epstein (1998) argumente-
rer for, at middelalderens håndværkerlaug opstod med det formål at videreføre 
håndværk gennem ”apprenticeship”. Billedkunstens værker vidner om, at me-
sterlæretraditionen må gå fl ere tusinde år tilbage, mens musikalske værker først 
langt senere har kunnet fastholdes i noteret eller klingende form som vidnesbyrd 
om, hvordan traditionen er blevet overleveret og udviklet. Der er imidlertid ikke 
tvivl om, at mesterlæretraditionen har været og stadig er meget fremtrædende in-
den for undervisning i musisk-æstetiske fag både i skolen og i højere uddannelse. 
Nielsen & Kvale (1999) argumenterer for aktualisering eller ligefrem rehabilitering 
af mesterlære inden for en række fagområder.

Mesterlæretraditionen er udtryk for læring gennem deltagelse og imitation, 
hvor en central pointe er, at målet ikke kun er at imitere færdigheden som sådan, 
men at identifi cere sig med den udøvende. En styrke ved mesterlære er, at fær-
digheder opøves i den kontekst, hvori de skal anvendes. Det kan på den anden 
også være en svaghed, der hænger sammen med, at læring i ”praksisfællesskaber” 
(Lave & Wenger, 1991) har en tendens til at lukke sig om sig selv. Lave & Wenger 
kalder det ”learning in practice” til forskel fra Dewey’s ”learning by doing”, og 
herved bliver det situationelle overbetonet i forhold til den fagdidaktik, som er 
skolens særkende. En rehabilitering af mesterlæren afh ænger derfor af, at den 
moderniseres til at kunne fungere sammen med andre former for læring. Steinar 
Kvale har beskrevet forskeruddannelse som et eksempel.
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I en fænomenologisk orienteret undersøgelse (Holgersen, 2002a) af småbørns 
deltagelse i musikundervisning er der udviklet fi re overordnede strategier for 
deltagelse, der i denne sammenhæng kan betegne, hvordan den lærende oriente-
rer sig mod færdigheder. I kort form kan deltagerstrategierne beskrives således:

• imitation: at efterligne strukturelle elementer af færdigheden.
• identifi kation: at inkarnere færdigheden.
• elaboration: at videreudvikle færdigheden.
• reception: at være åbent modtagende uden at give udtryk for ”sin” fær-

dighed, men med mulighed for at imitere, identifi cere eller elaborere 
færdigheden mentalt.

Gennemgående for deltagerstrategierne er, at de bygger på mimetiske processer i 
bred forstand. Afsætt et er mimesisbegrebet som beskrevet i Aristoteles’ Poetikken, 
der drejer sig om forståelse, efterligning og udvikling af menneskelige udtryk – i 
den omtalte undersøgelse er mediet musik og bevægelse, men det kunne lige så 
godt være dramatik, idræt eller billedkunst. Mimetiske processer er grundlæg-
gende for al æstetisk erkendelse og skabende processer, og de er kun mulige, 
fordi vi gennem vores kropslige eksistens er ”dømt” til at skabe mening i et fælles 
erfaringsfelt (Merleau-Ponty, 1962/2003).

Udvikling af færdigheder gennem deltagelse beror således på kropslig inten-
tionalitet, det vil sige, at vi er gensidigt rett et mod og af omverdenen.

Konklusion
Færdigheder som didaktisk kategori bør ikke kun forstås som målbare egenska-
ber inden for accountability-tænkningen, men som en kropslig orientering, der 
med musisk-æstetiske fag som eksempel sætt er den lærende i stand til at forstå 
sin verden og bidrage til udvikling af fag og faglige fællesskaber. Set i et bredere 
perspektiv kan denne måde at anskue færdigheder på også anvendes i forhold 
til traditionelle håndværksfag, der – lige som de musisk-æstetiske fag – omfatt er 
kropsligt betingede færdigheder. 

De omtalte teorier om færdighedslæring kan danne afsæt for didaktiske over-
vejelser over, hvordan færdighedsdimensionen kan gen-tænkes i og på tværs af 
forskellige fag og på forskellige niveauer. 

I et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv vil jeg pege på en mulig didak-
tisk rehabilitering af ”færdigheder”, hvis berett igelse ikke primært er, om de kan 
måles, men om de er kropsligt forankrede eller ’groundede’ om man vil. Udtryk-
ket er hentet fra den rytmiske musikjargon, hvor det hentyder til, om musikeren 
inkarnerer ’feelingen’ til forskel fra blot at spille tonerne. 
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Noter
1 Richard Wagner tilstræbte med sine operaer, at alle de involverede kunstarter skulle gå op 

i en højere enhed som et ”Gesamtkunstwerk”. Betegnelsen stammer fra fi losoff en Eusebius 
Trahndorff  (Ästhetik oder Lehre von der Weltanschauung und Kunst 1827), og idéen var inspireret af 
antikkens museum, der var et mødested for de 9 muser for kunst og videnskab, bl.a. musik, dans, 
digtekunst og drama. Billedkunst var ikke en af disse kunster.

2 Bartes, R. (1977). Musica practica. in Image, music, text. New York Hill & Wang.

3 Intuition defi neres som “evnen til uden kalkulerende mellemled at trække direkte på egne 
erfaringer og til at genkende ligheder mellem disse erfaringer og nye situationer.” (Flyvbjerg, 
1990, s. 27).

English summary

The skill dimension
Skills and bodily conditioned learning from a comparative subject oriented 
didactic perspective with a particular emphasis on aesthetic subjects

The article investigates the skill dimension in aesthetic school subjects such as 
music, arts and physical education from four diff erent perspectives. 

First, skills are defi ned in psychological terms as a combination of perceptual, 
cognitive, psycho-motor and distributed skills, and second the question “what are 
skills in aesthetic education” is answered from a subject oriented didactic perspec-
tive with a focus on primary/secondary - and upper secondary school. Core skills 
in music, arts and physical education are briefl y described and compared.

Third, from a phenomenological point of view it is discussed how skills may 
be understood as embodied and bodily conditioned, and, fourth, acquisition of 
skills is discussed from a learning perspective.

Finally, a didactic rehabilitation of skills is suggested, since skills should not 
only be limited to measurable aspects as in the PISA measures, rather a holistic 
account of skills should emphasize embodiment and bodily orientation.

Keywords: skill dimension; aesthetic subjects; body aspects; learning theories

Færdighedsdimensionen i musisk-æstetiske fag



1

Denne artikel er et uddrag af CURSIV #7: 

Sammenlignende fagdidaktik

CURSIV 
En skriftserie om didaktik, pædagogik, læring og uddannelsesvidenskabelig forskning.
CURSIV udgives af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

CURSIV er et tilbud til alle, som gerne vil følge med i den seneste forskning inden for didaktik, 
pædagogik, læring og uddannelsesvidenskabelig forskning. Skriftet henvender sig til forskere, 
lærere, pædagoger, studerende og politikere. 

CURSIV er et peer-reviewed tidsskrift og er pointgivende i det bibliometriske system.

Indholdet i de enkelte numre kan enten være organiseret omkring et tema eller handle om et enkelt 
fagområde. 

Redaktion
Ansvarshavende redaktør: Hanne Løngreen, institutleder, Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU). Chefredaktør: Mads Haugsted, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). 
Bag skriftet står herudover en redaktionsgruppe af medarbejdere fra Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), samt gæsteredaktører. Redaktionen kan kontaktes på email: mads@dpu.dk

Kontakt og adresse
Iben Nørgaard
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Aarhus Universitet 
Tuborgvej 164, 2400 København NV.

ibno@dpu.dk
Tlf.: 8716 3565, http://edu.au.dk/cursiv/

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra 
denne skriftserie eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem 
Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse er, uden skriftseriens- og 
forfatternes skriftlige samtykke, forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra 
er korte uddrag til brug for anmeldelse.

© 2012, CURSIV, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) samt forfatterne.

CURSIV nr. 2-10 kan (så længe lager haves) bestilles i trykt form på nettet: edu.au.dk/cursiv  
eller ved henvendelse til:

Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Aarhus Universitet
Tuborgvej 164, Postboks 840
2400 København NV
dpb@dpu.dk 

Alle titler (nr. 1-10) kan frit downloades på:  
edu.au.dk/cursiv/ 




