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Abstract

The main purpose of this thesis is to examine, compare and discuss how three different Danish El
Sistema-inspired projects contribute in different ways to the development of social inclusion and
integration in the Danish society. By creating musical communities where social skills can grow
and by involving the socio-cultural context - that is their parents, family, school and local
community - El Sistema seeks to improve children’s personal and social skills through collaborative
music making. Hence, El Sistema seeks to build societies characterized by democracy and peace.
The investigation is based on empirical qualitative data gathered through field studies and also
interviews with music teachers, parents and a mentor from the three projects, MusikUnik (Aarhus),
Sistema Højvang (Skanderborg) and YoungCare Orkestret (Hjørring) - all based in Jutland,
Denmark. By providing vulnerable elementary school children from socioeconomically challenged
ghetto areas with extended music education, they attempt to raise social inclusion and integration.
The theoretical basis for this thesis is concerned with the socio-musical development of children in
musical communities and also with the socio-cultural context, which surrounds these children. The
investigation has been made on the premise that social inclusion and particularly integration
concerns both socio-musical development and the socio-cultural context. The concepts and theories
of Community Music Therapy, Collaborative Musicing and community psychology each contribute
to show aspects on how collaborative music making do succeed to develop the social skills of
children in the musical communities, also known as socio-musical development. Furthermore, the
theory provides pedagogical perspectives on cooperation between parents and schools and also
aspects on how to integrate ethnic minorities in elementary school. These perspectives relate to the
involvement of the socio-cultural context; an involvement which constitutes the foundation for
transferring social skills to the socio-cultural context.
The study explores how musical communities create socio-musical development in and because of
musical activities in groups. It requires the ability to listen, wait, support etc. during the musical
flow. These musical activities develop social inclusion, presupposed that all children feel that they
are able to contribute, and that everybody in the group manages to collaborate to ensure the musical
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flow. This requires basic instrumental skills and collaborative music making, which seemingly have
to balance each other. Regarding the importance of the socio-cultural context, it seems crucial that
the projects provide parents with the possibility to exchange experiences and hereby attain a
positive shared understanding of the school and the specific El Sistema project. Furthermore, it
appears that events such as concerts and other out-of-school activities facilitate and stimulate the
needed social and cultural exchange between ghettos and the surrounding society. Such activities
create the basis for a more pluralistic society, which implies cultural co-existence. Finally, it seems
that the children in the projects can contribute to a new story about the ghetto by appearing as
skilled musicians. Hereby they contribute in a positive way to the creation of a new attitude in
society towards children and families living in the ghetto.
The thesis argues that El Sistema-inspired projects to some extend contribute to increased social
inclusion and integration by creating socio-musical development and also by involving the sociocultural context. This involvement makes it possible to transfer the positive social effects to the
socio-cultural context and hereby create the basis for increased social inclusion and integration.
Thus, El Sistema-inspired projects appear to have the potential to improve lack of social cohesion in
the Danish society.
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1. Indledning
Antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark er stigende (Danmarks Statistik 2015, 11),
hvilket gør spørgsmål om integration presserende og aktuelle som aldrig før. Men hvad er vellykket
integration, og hvordan opnås det? Hvilke midler kan vi tage i brug, så mennesker med forskellig
etnisk, social og kulturel baggrund inkluderes og integreres i det danske samfund med gensidig
respekt og tolerance? Hvilke sociale kompetencer er vigtige i dette møde, og hvordan udvikler vi
disse? I foråret 2015 fulgte jeg kurset ’Musikpædagogisk teori’ som en del af kandidatuddannelsen
på Musikvidenskab, AU med ekstern lektor Finn Holst, der er førende forsker inden for det
musikpædagogiske/-didaktiske felt i en dansk kontekst samt videnskabelig assistent ved DPU. I
forbindelse med kurset stiftede jeg bekendtskab med MusikUnik, et musiksocialt projekt i Gellerup,
Aarhus, som har til formål at udvikle udsatte børns personlige, faglige og sociale kompetencer
gennem udvidet obligatorisk musikundervisning på folkeskoleniveau. Jeg diskuterede projektet med
Finn og blev desuden bekendt med en række lignende (pilot)projekter på nationalt plan, hvortil Finn
Holst - som forskningsleder på projektet El Sistema Danmark – arbejder på at udfærdige
evalueringsrapporter. Straks blev jeg nysgerrig på, hvorledes arbejdet udføres, samt hvilke
potentialer sådanne projekter har i forhold til at fremme social inklusion og integration i det danske
samfund. Kan det mon lade sig gøre at anvende El Sistema-inspireret musikundervisning til at
fremme social inklusion og integration, og i så fald hvordan? Hvis dette er tilfældet, gemmer der sig
her et enormt potentiale i forhold til at øge sammenhængskraften i det danske samfund i fremtiden.
Nærværende speciale undersøger og sammenligner tre danske projekter, der alle er inspireret af El
Sistema (herefter ES), en musikundervisningsfilosofi og –pædagogik, grundlagt af José Antonio
Abreu i 1975 i Venezuela. Den overordnede hensigt med ES’ program er at hjælpe udsatte børn og
unge fra ressourcesvage hjem, fx socioøkonomisk udfordrede og socialt marginaliserede familier
samt børn med psykosociale udfordringer, ind på en bedre løbebane i deres liv end forventet.
Filosofien er, at de sociale kompetencer, som børn og unge udvikler gennem musikalske aktiviteter
og sammenspil, er medvirkende til på længere sigt at skabe fællesskaber og samfund præget af fred
og demokrati. Siden grundlæggelsen er en lang række ES projekter gennemført verden over, og
evalueringer af disse viser, at ES er med til at udvikle børns personlige og sociale kompetencer,
hvilket bidrager positivt til styrket identitetsfølelse, øget livslyst, mod og handlemuligheder hos
børn og familier. De tre El Sistema-inspirerede projekter, der er genstand for min komparative
undersøgelse, er MusikUnik (herefter MU), Gellerup, Aarhus, YoungCare Orkestret (herefter
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YCO), Hjørring Vestby og Sistema Højvang (herefter SH), Skanderborg. Alle udspiller de sig i
udsatte boligområder og har skolebørn som målgruppe. De tre projekter er resultatet af tværfaglige
samarbejder mellem bl.a. musik-/kulturskoler, folkeskoler, en ungdomsklub og boligsociale
initiativer, og de er bl.a. støttet af det tidligere Socialministerium og Ministeriet for By-, Bolig- og
Landdistrikter samt kommunerne. De er således på forskellig vis bredt forankret institutionelt set,
om end de griber den sociale intervention forskelligt an og har forskellige målgrupper og struktur.
a) Problemformulering
Specialets hovedformål er at undersøge, sammenligne og diskutere den sociale og
samfundsmæssige betydning projekterne potentielt set har i forhold til at fremme social inklusion
og integration i det danske samfund. Problemformuleringen lyder:

Hvordan kan tre danske El Sistema-inspirerede projekter være med til at fremme social
inklusion og integration af børn og familier fra særligt udsatte boligområder?
Herunder følgende forskningsspørgsmål:


Hvordan kan projekterne skabe mulighed for, at børn og familier får bedre forudsætninger
for at indgå i fællesskaber og udvider deres netværk?



Hvordan påvirker de tre projekter på forskellig vis den sociale kontekst omkring børnene,
herunder familierne og interaktionen med det omkringliggende samfund?

Grundet projekternes relativt korte levetid (projekterne har alle eksisteret i 4-5 år pt.) er det svært på
nuværende tidspunkt at se konkrete resultater heraf på samfundsplan. Undersøgelsen vil derfor
snarere tegne et øjebliksbillede af de tre projekter på baggrund af det indsamlede datamateriale.
Dette materiale dækker dels over (deltager)observation af undervisning, BandCamp, koncerter mv.,
dels over interviews på individ- og gruppeniveau med lærere, mentorer og forældre i de tre
projekter. På baggrund af det empiriske kvalitative materiale foretages en komparativ analyse, der
skal danne grundlag for at diskutere, hvordan de musiksociale projekter med deres forskellige
tilgange og metoder har potentialer i forhold til at fremme social inklusion og integration. Ved
integration forstås det: at reel social og kulturel sameksistens finder sted; at der foregår en gensidig
tilpasning mellem minoritet og majoritet; at alle oplever tolerance, gensidig respekt og
anerkendelse; at alle oplever at være en del af fællesskabet og kan bidrage hertil; samt at alle har
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ligeværdig adgang til deltagelse i politik, uddannelse, arbejdsmarked, kultur- og foreningsliv
(Hedetoft & Hummelgaard 2003; Emerek 2002). Undersøgelsen benytter sig således af et bredt og
holistisk integrationsbegreb, der ikke nødvendigvis er etnisk betinget. Det undersøges ligeledes,
hvordan projekterne kan være med til at styrke den sociale inklusion blandt børnene og familierne,
hvilket forstås som en forudsætning for integration. Herved forstås, at alle føler sig som en
værdifuld del af fællesskabet og oplever at kunne bidrage hertil på lige fod med andre (Jennet &
Svenstrup 2014).
En udfordring i specialet er at balancere på den ene side analysen af de kvalitative interviews på
individ- og gruppeniveau og på den anden side at undersøge de potentielle samfundsmæssige
betydninger, projekterne måtte have. Undersøgelsen forener altså et mikro- og et makroniveau, og
forsøger således med udgangspunkt i mikro-niveauet at sige noget om, hvordan de givne projekter
kan være med til at fremme social inklusion og integration på makroniveau. Det er altså ikke
specialets formål at vurdere, i hvilket omfang dette sker, men snarere at undersøge og diskutere,
hvordan projekterne kan være medvirkende til, at det sker. Dette formål ligger indlejret i den
kvalitative præmis for undersøgelsen. De kvalitative data vil i analysen- og diskussions-delen blive
holdt op mod relevant teori på området, bl.a. centrale begreber inden for teoridannelserne
Community Music Therapy og Collaborative Musicing samt pædagogiske teorier om frugtbart
forældresamarbejde og integration i den danske folkeskole (af bl.a. Kofoed og Gitz-Johansen).
Disse teorier belyser på forskellig vis henholdsvis den socio-musikalske udvikling og den sociokulturelle kontekst, der omgiver børnene. På grundlag af den komparative analyse skabes et
refleksionsrum og muligheden for en diskussion af, hvordan de tre projekter kan være med til at
fremme social inklusion og integration. Det er intentionen, at denne kan bidrage med perspektiver
til lignende og fremtidige projekter, hvor musikundervisning inddrages i socialpædagogisk arbejde
og/eller som led i integrationsprocessen.
Specialet falder overordnet i to hoveddele: en introducerende teoretisk-metodisk del (kapitel 2-4) og
en perspektiverende analytisk-diskuterende del (kapitel 5-6). Kapitel 2 definerer og behandler de
overordnede begreber social inklusion og integration samt redegør for undersøgelsens brug af disse.
I Kapitel 3 præsenteres først i 3.1 den teoretiske ramme, der begrunder og redegør for, hvordan de
valgte perspektiver og teorier kan bidrage positivt i undersøgelsen, dernæst uddybes i 3.2. de
enkelte teorier og begreber. Kapitel 4 omhandler specialets metode og materiale, idet der dels gøres
rede for den indsamlede empiri og indsamlingsprocessen, dels de kvalitative metoder og tilgange,
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der er anlagt i forbindelse med indsamling og behandling af data. Kapitel 5 introducerer
undersøgelsesfeltets kontekst, her forstået som El Sistema, særligt udsatte boligområder og de
enkelte projekter, som præsenteres én og én. Kapitel 6 udgøres af specialets analyse og diskussion,
som tager udgangspunkt i det empiriske datamateriale opstillet tematisk. I analysen rejses og
reflekteres løbende over en række problemstillinger, og kapitlet munder ud i to perspektiverende
diskussionsafsnit, som samler op på disse. Slutteligt følger en afrunding.
Jeg har i specialeprocessen været tilknyttet ovennævnte forskningsprojektet El Sistema Danmark
via Finn Holst, som undersøger og sammenligner otte danske El Sistema-inspirerede projekter.
Dette betyder blandt andet, at jeg har haft adgang til en mængde arbejdsmateriale og midlertidige
data fra flere af de danske projekter, ligesom tilknytningen har vist sig gunstig i forhold til at skabe
kontakt til projekternes aktører, af hvilke jeg har mødt opbakning og velvilje i forbindelse med
undersøgelsen.

2. Introducerende overvejelser og begrebsafklaring
Social inklusion og integration er yderst omtalt i disse år. Men hvad dækker disse begreber egentlig
over? I det følgende skal begreberne defineres og præsenteres, som de forstås i specialet.
a) Integration
Fra politisk hold fokuseres ofte på de strukturelle forhold ved integration, såsom beskæftigelse,
uddannelse og sprog med henblik på, at indvandrere i Danmark bliver selvforsørgende. Disse
parametre anvendes ofte som indikatorer for, hvor integrerede givne individer eller
befolkningsgrupper er i det danske samfund, hvilket bl.a. kommer til udtryk i rapporten
”Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002” (Hedetoft og Hummelgaard 2002, 23). Et fokus,
der udelukkende fokuserer på de strukturelle forhold ved integration, kan imidlertid være
uhensigtsmæssigt iflg. politologen Charlotte Hamburger, da det risikerer at overse en række sociale
aspekter i integrationsprocessen. De sociale aspekter kaldes undertiden social integration og dækker
over f.eks. anerkendelse og gensidig respekt, og mangel herpå viser sig ved eksempelvis racistiske
holdninger og/eller handlinger. Systemintegration og social integration går imidlertid hånd i hånd
iflg. Hamburger. Det er altså på den ene side fordomme til etniske minoriteter, der gør at de f.eks.
har svært ved at finde arbejde, og på den anden side det forhold, at færre i denne gruppe har et
arbejde, der skaber disse fordomme. En negativ indstilling og adfærd kan hæmme integration
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(Hamburger 1997, 157-162). På baggrund heraf arbejder nærværende speciale ud fra en bredere og
mere holistisk definition af integration, som ligger sig op ad Hamburger og professor ved Institut
for Kultur og Globale Studier ved AAU Ruth Emereks definitioner, som her skal uddybes. Emerek
har i en årrække beskæftiget sig med integration, marginaliserede grupper og ligestilling, herunder
etniske minoriteters vilkår i det danske samfund. I ovennævnte rapport, udgivet af det daværende
Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration i 2002, gør Emerek (som primær forfatter til
rapportens 2. kapitel) rede for en række problemer ved begrebet integration. Indledningsvist
konkluderes, at begrebet ofte bruges inkonsekvent og decideret forkert. Det er blevet et
paraplybegreb, der bruges i flæng af politikere, journalister, forskere mv. om forskellige processer i
forskellige sammenhænge. Disse processer er hhv. integration, assimilation og segregation og
beskriver stærkt modsatrettede processer (Hedetoft & Hummelgaard, 17). I arbejdspapiret, som er
brugt ved udarbejdelsen af rapporten, nuancerer Emerek begrebet samt kommer med et relevant bud
på et dynamisk holistisk integrationsbegreb:
”Gruppen/individet er en del af helheden, hvor gruppens/individets placering i helheden ikke er betinget
af gruppens/personens etniske oprindelse. Gruppen/individet har lige så brede og reelle muligheder for
fx uddannelse, arbejdsmarkedsdeltagelse, venner og andre sociale forbindelse som
majoritetsbefolkningen. Gruppen oplever således både systemintegration og social integration”

(Emerek 2003, 12)
Det egentlige mål med integration ligger indskrevet i ordets betydning iflg. Emerek; et pluralistisk
multikulturelt samfund, hvor mennesker og kulturer integrerer sig med hinanden, dvs.
sameksisterer ligeværdigt. Processen indebærer en gensidig tilpasning mellem minoritet og
majoritet og kaldes undertiden smeltedigel-integration eller pluralistisk integration (Hamburger
1997, 137). Iflg. Emerek anvendes integration dog oftest i betydningen assimilation, dvs. tilpasning,
hvor minoriteten af indvandrere skal tilpasse sig danske standarder hvad gælder sprog, kultur,
normer og værdier mv. (Hedetoft & Hummelgaard 2003, 21). I denne proces ses indvandrernes
kulturbaggrund som problematisk og noget, der skal aflæres, før integration (i betydningen
assimilation) kan finde sted. Tilbage i 2011 gav denne debat anledning til polemik mod daværende
integrationsminister Søren Pind (V), der udtalte: ”Jeg gider ikke høre mere snak om integration. Fri
mig for det – det rigtige ord må være assimilation” (Hjortdal 2011). Pind har siden, bl.a. på sin blog
’Livet, Friheden og…’ på berlingske.dk, lagt op til et opgør med begrebet integration.1 En tredje
1

Se f.eks. http://sorenpind.blogs.berlingske.dk/2011/03/14/hvorfor-selvhadet-til-danmark/
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betydning er segregation, dvs. adskillelse mellem minoritet og majoritet, som - foruden social og
kulturel adskillelse mellem befolkningsgrupper - risikerer at ende i såkaldt etnisk boligsegregering,
dvs. ghettoisering på boligområdet (Hedetoft & Hummelgaard 2003, 21). En fjerde ikke så udbredt
forståelse af integration, er transnational integration. Her menes, at nogle indvandrere i særlige
miljøer og situationer fastholder og vægter overordentlig stærke bånd til oprindelseslandet højere
end deltagelse i det danske samfund, demokrati, fællesskab mv. Hermed opstår en ”risiko for, at
indvandrergruppen lukker sig om sig selv, sandsynligvis på bekostning af social integration i
modtagerlandet” (Emerek 2003, 10). Integration kan således måles på en national såvel som på en
transnational målestok.
Hermed de tre overordnede forståelser af integration samt transnational integration. Disse skal
imidlertid nuanceres, og den definition, nærværende speciale arbejder ud fra, præsenteres i
forlængelse heraf. Hamburger forstår som sagt integration som opdelt i social integration og
systemintegration - to gensidigt afhængige størrelser, der påvirker hinanden. Denne skelnen
stammer oprindeligt stammer fra den engelske sociolog og tænker David Lockwood (Lockwood
1964), der ved at indføre en skelnen mellem social integration og systemintegration ønsker at gøre
op med systemtænkningen: At en række overordnede systemer er afgørende for integration eller
disintegration (Zeuner 1997, 201). Systemintegration omfatter tildeling af civile, sociale og
politiske rettigheder samt den økonomiske og sociale placering i samfundet, mens social integration
som sagt vedrører minoritetens og majoritetens opfattelser af, holdninger til og adfærd over for
hinanden både på det organisatoriske og individuelle plan (Hamburger 1997, 157-159). Som
tilføjelse hertil fastslår Garbi Smith, professor ved Interkulturelle Studier, RUC, at vellykket
integration endvidere omfatter det at være inkluderet: at føle sig og blive betragtet som en del af
fællesskabet (Emerek 2003, 9). På linje hermed understreger sociologen Lise Togeby, at etniske
minoriteters samfundsdeltagelse på lige fod med etnisk danske statsborgere er afgørende herfor.
Dette omfatter iflg. Togeby deltagelse i foreningslivet og ”en fælles deltagelse i alle livets gøremål”
(ibid, 7).
Ovenstående nuanceringer af begrebet integration medfører følgende forståelse af begrebet:
Integration indebærer:


Multikulturalisme: et pluralistisk samfund med kulturel og social sameksistens. Indebærer
gensidig tilpasning mellem minoritet og majoritet
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Social integration: minoritetens og majoritetens opfattelser, holdninger til og adfærd over
for hinanden. Indebærer tolerance, gensidig respekt og anerkendelse



Social inklusion: at føle sig og blive betragtet som en del af fællesskabet



Ligeværd: at etniske minoriteter deltager på lige fod med den etniske majoritet i f.eks.
politiske beslutningsprocesser, arbejdsmarked, uddannelsessystem samt kultur- og
foreningsliv

Hermed den integrationsforståelse, der ligger til grund for specialet. Denne betegnes reel
integration. Som kritisk perspektiv herpå præsenteres den amerikanske sociolog Peter Blau, som
argumenterer for, at integration på mikro-niveau, dvs. interaktionen ansigt til ansigt mellem
mennesker (jf. social integration), ikke nødvendigvis fører til integration på makro-niveau, dvs.
interaktionen mellem mennesker og institutioner/systemer (jf. systemintegration). Udgangspunktet
for at forstå Blaus pointe er, at al menneskelig interaktion forstås som et resultat af en art
forhandling mellem mennesker, en ’bytteproces’. Vi ønsker at gøre os attraktive over for andre,
hvormed der opstår konkurrence om at være ’bedst’ og attraktiv. Denne proces medfører en
differentiering mellem mennesker, hvor nogen ’taber’ og ’vinder’ (Zeuner 1997, 208). Når denne er
indtruffet, kan man arbejde for at skabe støttende sociale bånd som kan forene gruppen, f.eks. fælles
normer og værdier med henblik på at skabe enhed i gruppen. Det betyder imidlertid, at enhed i én
gruppe kan skabe afstand til andre grupper, hvormed andre individer/grupper udelukkes af netop dét
fællesskab. Med andre ord kan man altså sige, at et fællesskab på mikroniveau kan komme til at
betyde differentiering og eksklusion fra andre fællesskaber (ibid). Fællesskabet med dets værdier,
normer mv. er altså blevet begrænset til kun at gælde et mindre område. For at undgå differentiering
eller eksklusion på makroniveau må man indføre nogle tværgående værdier, som sikrer integration
på mikro- såvel som på makroniveau. Denne proces kan ifølge Blau rulle frem og tilbage og veksle
mellem at være integrerende og differentierende, inkluderende og ekskluderende (ibid, 209). Blaus
kritiske perspektiv inddrages, når det slutteligt i specialet diskuteres, hvordan de tre musiksociale
projekter kan være med til at øge social inklusion og integration.
b) Social inklusion
Som vi så ovenfor, kan social inklusion opfattes som én af flere parametre ved reel integration.
Begrebet inklusion bruges endvidere i den pædagogiske fagtradition i en lidt anderledes betydning
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om børns oplevelse i og af fællesskab. Definitionen på inklusion er iflg. artiklen ”Social inklusion –
i praksisverdenen” (Jennet & Svenstrup 2014):
”Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige
fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Alle børn og unge har brug for at
indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge. Inklusionstankegangen betyder et
perspektivskifte fra det enkelte barn til et fokus på det fælles” (Jennet & Svenstrup 2014, 30).

Inklusion vedrører desuden, iflg. psykolog med speciale i pædagogisk psykologi Rasmus Alenkær,
tre aspekter: fysisk, social og faglig inklusion (Alenkær 2008; Alenkær 2013, 17-21). Disse
afhænger af og påvirker hinanden, men der er i nærværende speciale særligt fokus på social
inklusion. Betoningen af at være en værdifuld deltager i det sociale fællesskab står centralt, modsat
eksklusion, der indebærer, at man ”fratager (…) nogen deres ret til at deltage” (Alenkær 2013, 14).
Social inklusion sigter ideelt set mod at omfatte alle, og perspektivskiftet fra individ til kollektiv
medfører fokus på fællesskabet frem for det enkelte barns eventuelle problematikker. Det er
imidlertid vigtigt at være bevidst om, at social inklusion rummer en potentiel eksklusion, når eller
hvis et barn oplever ikke at være en del af fællesskabet: ”den negative eksklusion er der, hvor
enkeltpersoner eller grupper af elever bliver udelukket fra klassefællesskabet, altså fjernet fra den
fælles arena” (Jennet & Svenstrup 2014, 30). Tanken om inklusion indebærer en revision af vores
normalbegreb, idet ’børn med særlige behov’ også skal inkluderes (ibid, 4-5; Alenkær 2013, 20).
Hvis et barn så alligevel oplever ikke at være en værdifuld deltager i fællesskabet, skaber den
intenderede sociale inklusion omvendt social eksklusion. Dette kan sammenlignes Blaus begreb om
begrænset fællesskab, hvor enhed i én gruppe potentielt set kan bevirke udelukkelse fra andre
grupper. Dette indbyggede paradoks skal senere diskuteres i forhold til de tre projekter og deres
indvirkning på social inklusion og eksklusion.
c) Sociale forandringer som forudsætning for øget social inklusion og integration
Ovenstående forståelse af social inklusion og reel integration er udgangspunktet for min
komparative undersøgelse af de tre Sistema-inspirerede projekter. Det er således de parametre, jeg
har undersøgt og forsøgt ’oversat’ til hverdagslige begreber, som jeg har observeret på og spurgt ind
til i min empiriske undersøgelse. Jeg har således f.eks. spurgt ind til det musikalske fællesskab, og
hvordan dette er forbundet med og kan bidrage til det sociale fællesskab, både i
skolesammenhæng(e), men også til fællesskaber i andre henseender, f.eks. i lokalsamfundet, og i
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nogle tilfælde på nationalt og transnationalt plan. Ligeledes har jeg spurgt ind til oplevelsen af
social inklusion. Disse forhold angår den socio-musikalske udvikling. Dernæst har jeg spurgt ind til,
hvordan og i hvilket omfang forældre og familier har øget deres sociale engagement i
skolehverdagen, såvel som i lokalsamfundet samt hvilken betydning projekterne har for diskursen
om området. Dette angår den socio-kulturelle kontekst, forstået som forældrene, familien, skolen
som institution og læringsmiljø samt øvrige kultur- og samfundsinstitutioner. Jeg har haft særligt
fokus på forældrenes engagement, da det er min antagelse, at forældrenes og familiens engagement
er afgørende for 1) om børnene flytter sig personligt og socialt (som det kommer til udtryk hos
Kofoed) samt 2) at familierne udvikler sig socialt og opnår forudsætninger for at blive mere
integrerede i (lokal)samfundet. De sociale forandringer angår således både den socio-musikalske
udvikling og den socio-kulturelle kontekst. Det er en grundpræmis i specialet, at social inklusion og
integration fordrer og forudsætter, at mennesker besidder sociale kompetencer og mestrer sociale
strategier til at omgås andre mennesker i fællesskaber med tolerance og respekt. Derfor er det
afgørende at have empati, tålmodighed og være lydhør over for andre; kompetencer som musikalsk
sammenspil i musikalske fællesskaber, communities, er med til at udvikle ifølge de centrale teorier
Community Music Therapy, Collaborative Musicing og Community Psykologi.

3.1. Teoretisk rammesætning
Specialets undersøgelse udspiller sig blandt børn og familier fra udsatte boligområder og har
musikundervisning og orkesterspil som omdrejningspunkt. At undersøge de musikalske
fællesskaber, som konstitueres i de tre Sistema-projekter, og hvordan de kan være med til at øge
social inklusion og integration, fordrer forskellige tilgange og perspektiver. Her trækker jeg på flere
forskellige teoridannelser og begreber, der kan bidrage positivt til problemstillingen. I følgende
afsnit begrundes teorivalget, og de forskellige perspektiver skitseres overordnet. Teori og begreber
uddybes i afsnit 3.2.
Det teoretiske udgangspunkt for opgaven skriver sig ind i en antropologisk forståelsesramme, hvor
grundantagelsen er, at musiks grundlæggende natur er almenmenneskelig, social og kulturel.2 I
denne opfattelse af musik er indlejret et konstruktivistisk videnskabsteoretisk udgangspunkt.
Således er musiks betydning og mening ikke absolut eller æstetisk funderet, men snarere et resultat
af en art forhandling i og af menneskelige relationer, fællesskaber, status mv. Musiks betydning og
2

Se f.eks. Frede V. Nielsens gennemgang af den antropologiske begrundelsesform for musik. Nielsen 2010, 44.
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mening er således socialt og kulturelt betinget og konstrueres hermed i og af fællesskaber i
forskellige sociale og kulturelle kontekster (Krogh & Nielsen 2014, 11; Bonde 2009, 177; Ansdell
2004, 67). Denne antagelse står i umiddelbar kontrast til den æstetiske begrundelse for musik, som
– med et lidt fortærsket udtryk – har musikken ’i sig selv’ som det højeste mål i traditionel
kunstnerisk forstand (Nielsen 2010, 143). Det antropologiske musiksyn muliggør, at musik, pga.
dets almenmenneskelige identitet og kvaliteter, kan bruges som middel til bl.a. sociale og
samfundsmæssige mål. Denne grundindstilling springer ud af og er at finde i forskellige
fagtraditioner, der overlapper hinanden og dermed bidrager med forskellige perspektiver på
undersøgelsesfeltet. De specifikke relevante fagtraditioner, jeg vil fremhæve, er henholdsvis den
musiketnologiske, den musikterapeutiske og community psykologien, som kaster forskelligt lys
over problemstillingen og smelter sammen i teoridannelsen Community Music Therapy (herefter
CoMT) og begrebet Collaborative Musicing (herefter CM). Disse angår den socio-musikalske
udvikling, som sker i og med musikalske fællesskaber, communities.
Specialet anlægger derforuden pædagogiske og sociologiske perspektiv ved inddragelse af den
socio-kulturelle kontekst, der omgiver børnene: skolen, forældrene, ghettoen, lokalsamfundet mv. I
den forbindelse vil pædagogiske perspektiver af bl.a. Kofoed, Højholt og Gitz-Johansen om
forældresamarbejde og integration i den tosprogede folkeskole inddrages. Således gribes specialets
komparative undersøgelse an fra forskellige relevante fagvinkler, som kan sætte analysen af det
indsamlede datamateriale i perspektiv og komme med mulige delforklaringer på, hvordan de tre
Sistema-inspirerede projekter på forskellig vis kan være med til at fremme social inklusion og
integration.
a) Et musiketnologisk perspektiv
Grundlaget for det antropologiske grundsyn på musik som en almenmenneskelig udtryksform, der
udvikles i sociale og kulturelle fællesskaber, kommer blandt andet til udtryk hos musiketnologen
Christopher Small ved begrebet musicking (Small 1998). Dette rummer ideen om musik som
multimodal kommunikations- og samværsform, altså musik som social handling og kommunikation
(Bonde 2009, 177). Small skriver: ”Music is not a thing at all, but an activity, something people do”
(Small 1998, 2). Musik er altså først og fremmest en handlen, en social interaktion. Der er her tale
om et radikalt musiksyn, som fraskriver musikkens dens i vesten traditionelt tillagte autonomiæstetiske dimension. Small ønsker at indføre et nyt socialt og kulturelt orienteret musiksyn og
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hermed gøre op med det overordentligt store fokus på musik i traditionel musikkompositorisk
forstand (ibid, 3). I modsætning hertil opstår musiks betydning først iflg. Small, når vi samles om at
musikere3, idet vi hermed forbinder lyde og handlinger, hvorved mening opstår (ibid, 112). Small
skriver:
”To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by performing, by
listening, by rehearsing or practicing, by providing material for performance (what is called composing)
or by dancing.” (Small 1998, 9).

Smalls begreb kan iflg. Krogh og Nielsen ses som en del af ’The Cultural Turn’, som gradvist har
indfundet sig inden for musik- og kulturstudierne siden 70’erne, og som i dag har affødt den
efterhånden anerkendte fagtradition ’Cultural Musicology’ (kaldes undertiden musikkulturstudier på
dansk), som anlægger et kultur- og praksisorienteret syn på musik og musikvidenskab (Krogh &
Nielsen 2014, 6).
b) Musikterapeutiske og psykologiske perspektiver
Gary Ansdell kan sammen med Mercédès Pavlicevic anses som grundlægger af teoridannelsen og
terapiformen Community Music Therapy, der dels springer ud af musikterapien, dels af community
psykologien. CoMT skriver sig ind i Smalls tænkning:
”music is no longer thought of as ’over there’, but ’in here’ – woven into our personal, social, cultural
and political being-in-the-world: music is a socio-cultural ecology” (Ansdell & Pavlicevic 2004, 28).

Som et billede på musiks sociale og kommunikative natur opstiller Pavlicevic og Ansdell en
metafor om musik som en sten, der rammer vandet. Herved påkalder den sine omgivelser til
reaktion og bevægelse. Det gælder også musik:
”Music is not designed for privacy or containment – it naturally reverberates, permeates, goes through
boundaries and walls. And in doing so it calls to others, attracts, gathers, connects people together. It
creates community” (Pavlicevic & Ansdell 2004, 16).

3

Verbet musikere er afledt af musicking, og vil fremover bruges i specialet i denne betydning. Der eksisterer ikke et
tilsvarende dansk begreb, om end flere forskere inden for feltet er kommet med bud på oversættelser. Musikpsykolog
Lars-Ole Bonde anvender termerne musicere og musik som kommunikations- og samværsform, mens Krogh og Nielsen
anvender det fordanskede ord musikere, som jeg har valgt at fastholde. Bonde 2009, 181: Krogh & Nielsen 2014, 6.
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CoMT kan på baggrund heraf forstås som en gruppe-baseret praksis, der udnytter musiks sociale
natur. Ansdell og Pavlicevic argumenterer i forlængelse heraf for, at musikalsk udvikling
nødvendigvis indebærer social udvikling, heraf socio-musikalsk udvikling. Ansdell er oprindeligt
musikterapeut og bidrager med en terapeutisk behandler-vinkel. Terapien er dog her taget ud af sin
traditionelle kontekst og ud i menneskelige fællesskaber ude i ’virkeligheden’. Den sociale og
musikalske udvikling forstås som en parallel og gensidig betinget udvikling ved hjælp af en tredelt
model ved begrebet Collaborative Musicing (Ansdell & Pavlicevic 2009), som uddybes i
teoriafsnittet 3.2. CoMT og CM bidrager til undersøgelsen med relevante bud på den parallelle
udvikling af musikalske og sociale færdigheder, som er kernetanken i El Sistema. Community
psykologi, som ligeledes danner grundlag for CoMT, er en sammensmeltning af en psykologisk
teoridannelse og en psykologisk intervention, som tager sit udgangspunkt i menneskers ressourcer
og potentialer frem for deres mangler og begrænsninger med henblik på at skabe positive sociale
forandringer i samfundet (Berliner 2004a, 10). Community kan på dansk oversættes til gruppe,
fællesskab eller samfund, men der findes ikke nogen god dansk oversættelse af begrebet, hvorfor
Berliners begreb community fastholdes i specialet (ibid, 9). Herved forstås:
”en social organisering, der har en vis grad af sammenhæng motiveret af politiske, økonomiske og
religiøse mål og bestemte værdier. Dette kan tage form af nærmiljø, fællesskaber, i en økologisk
forstand, der omfatter sproglige, sociale og materielle processer. Communitiet er, således set, den
praksis, der organiserer en sammenhæng” (ibid, 9)

Det musikalske fællesskab forstås således i specialet som et community; et nærmiljø og fællesskab,
der centrerer sig om musik som social, materiel og kulturel praksis. Community psykologi anlægger
et økologisk helhedssyn på det enkelte menneske, hvor dets kontekst, dvs. livssituation,
psykologiske, socioøkonomiske forhold mv. inddrages med henblik på, at den enkelte opnår
handlemuligheder til at indgå i og blive accepteret i communities (Berliner & Refby, 17).
Communitiet forstås her som både det sociale og musikalske fællesskab, de tre projekter har til
hensigt at skabe, og community psykologien bidrager således med perspektiver på fællesskabets
betydning i og for både den socio-musikalske udvikling og den socio-kulturelle kontekst.
c) Sociologiske og pædagogiske perspektiver
Den sociokulturelle kontekst forstås med den norske musikforsker Brynjulf Stige som: ”sociocultural life; from the microsystem of, say, a familiy to the place where we live to the larger
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organisations of society” (Stige 2004, 91). Jeg læner mig op ad Stiges forståelse heraf, hvorfor jeg
ved den socio-kulturelle kontekst forstår familierne, skolen som institution og læringsmiljø,
ghettoen og (lokal)samfundet mv., som jeg anser for afgørende faktorer, som - i samspil med sociomusikalsk udvikling - er medvirkende til at øge børns og familiers sociale inklusion og integration.
Den sociokulturelle kontekst skal belyses fra forskellige vinkler. CoMT anlægger et kulturorienteret, kontekstsensitivt perspektiv. Herom skriver Ansdell:
”There is no choice but to be culture-centred or culture-sensitive as music therapists: our practice,
theory, conventions, assumptions and attitudes are all products of a time and place; they are cultural
constructions” (Ansdell & Pavlicevic 2004, 23).

I den kultur-orienterede musikterapi er altså indlejret et konstruktivistisk videnskabsteoretisk
udgangspunkt: kulturelle udtryk og fænomener er produkter af tid og sted. Kultur er her et flydende
begreb, der varierer efter konteksten og de paradigmer, værdier og normer, der måtte herske til
forskellige tider. Det konstruktivistiske kultursyn går fint i spænd med det antropologiske
musiksyn, vi så ovenfor. Det kultur-orienterede aspekt i CoMT skal ydermere forstås i forlængelse
af begreberne kontekst og community. Ansdell og Pavlicevic ansporer således med CoMT og CM
til en praksis, der inddrager sociale og kulturelle forhold (Ansdell & Pavlicevic 2009). Derfor
arbejder musikterapeutisk praktisk altid i og med en given kontekst: ”community is a context to
work in and with” (Stige 2004, 94). Kultur i CoMT og CM er altså aldrig en konstant størrelse, men
altid i udvikling.
Specialet bygger desuden på den kulturforståelse, som kommer til udtryk ved Emerek. Denne
omfatter sprog, normer, værdier, familiemønstre, religion mv. (Hedetoft & Hummelgaard 2003;
Emerek 2002). Et pluralistisk og multikulturelt samfund indebærer, at mennesker og kulturer
integrerer sig med hinanden, dvs. sameksisterer og er ligestillede. Det rummer disse forskelle i
mangfoldig samklang, idet det tilstræber lighed, men ikke ensliggørelse mellem mennesker med
forskellig etnisk og kulturel baggrund. For at dette multikulturelle samfund kan lykkes,
argumenterer Gitz-Johansen for praktisering af ’interkulturel pædagogik’ med henblik på udvikling
af ’interkulturel kompetence’ hos børn i folkeskolen. Denne vil styrke integration på
folkeskoleniveau og på samfundsplan på sigt (Rørbech 2009; Gitz-Johansen 2006). Gitz-Johansen
argumenterer hermed for at arbejde for øget social integration som vej til en øget social inklusion
og integration på samfundsplan. Den klassiske sociologi har længe interesseret sig for begrebet
social integration, som vi så. Hamburger tager som sagt udgangspunkt i Lockwoods skelnen
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mellem social integration og systemintegration, og argumenterer for, at disse er to gensidigt
afhængige parametre. Også den britiske sociolog Anthony Giddens tænker ud fra Lockwoods
skelnen, men hos Giddens opfattes social integration som forudsætningen for systemintegration
(ibid, 203-204; Giddens 1979). Selvsamme holdning dominerer i Gitz-Johansens Den
multikulturelle folkeskole – integration og sortering (Gitz-Johansen 2006), som specialet trækker
på. Vores holdninger til, adfærd over for og viden hinanden anses altså for afgørende i forhold til, at
reel integration lykkes i samfundet.

3.2

Teorigennemgang – musik som redskab til sociale forandringer

a) Community Music Therapy
CoMT er en praksis og teoridannelse, der springer ud af dels musikterapien, dels den psykologiske
retning community psykologi. Der hersker megen diskussion om, hvorvidt det er en egentlig teori,
et begreb eller en terapeutisk metode (Pavlicevic & Ansdell 2004, 20). Tilbage i 2002 skrev Gary
Ansdell artiklen ”Community Music Therapy & The Winds of Change” (Ansdell 2002), der kan
opfattes som startskuddet til denne teoriudvikling.4 Her indvarsles et paradigmeskifte:
”the practice and theoretical model of Community Music Therapy is arguably incommensurate with the
current ’consensus model’, and … a paradigm shift to a new consensual model is both necessary and
already underway” (Ansdell 2002, abstract).

Dette paradigmeskifte ansporer til et holistisk økologisk helhedssyn på musikterapi, der ved dets
kultur-orienterede og kontekst-sensitive tilgang tager højde for f.eks. menneskers sociopsykologiske og kulturelle forhold (Ansdell 2002). Hermed lægges op til en mere omfattende og
universel forståelse af CoMT, hvilket rummer et paradoks. CoMT arbejder nemlig altid i og med en
given kontekst, og derfor forstås det som selvmodsigende at forsøge at definere den ved generelle
metoder og begreber, hvilket er en afgørende pointe i forhold til at forstå retningen. CoMT som
praksisterapeutisk form springer rammerne for den traditionelle musikterapi, idet den tager den
isolerede klient ud af terapirummet og ser denne i sin kontekst i et givet fællesskab, hvori en positiv
personlig og social forandring er mulig (Ruud 2004, 12). Således er CoMT dybest set en social,
solidarisk og politisk praksis, der tilstræber sociale forandringer og lige muligheder for alle på
samfundsplan (Procter 2004). Baggrunden for CoMT skal findes i de oprindelige samfund, hvor

4

Begrebet CoMT er dog blevet anvendt tilbage i 1970’er af f.eks. Florence Tyson. Stige 2004, 92.
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musik spillede en helende rolle i det sociale fællesskab (Ruud 2004, 12). Med den vesteuropæiske
kunstmusik blev musikmiljøet distanceret og kultiveret i koncertsale og på konservatorier, men
CoMT tager imidlertid musik ’tilbage’ til mennesket igen med dets iboende muligheder for samvær,
kommunikation og forståelse (ibid, 13). Dette musiksyn deles af sociologen Tia DeNora, hvis
undersøgelser bl.a. viser, at vi hver især bruger musik i hverdagslivet til at bearbejde følelser,
stemninger, selvbillede mv., som en art selvregulerende musikterapi (DeNora 1999; DeNora 2015;
Ruud 2004, 13)5. CoMT har iflg. Ruud samfundsmæssige potentialer:
”An approach to the use of music in therapy that is sensitive to cultures and contexts speaks more of acts of
solidarity and social change (…) A Community Music Therapy talks about how to humanize communities and
institutions” (Ruud 2004, 12),

Ved inddragelse af konteksten, det økologiske helhedssyns, bliver musik en social ressource, der
kan opbygge meningsfulde netværk og relationer samt humanisere kultur og samfund. Derfor ser vi
i stigende grad, at musik anvendes som en positiv ressource i både forretningsstrategi,
sundhedsindustri samt i vores søgen efter integration, helhed og sundhed (Ruud 2004, 13).
i)

CoMT perspektiver på integration og multikulturalisme

CoMT giver sprog til en praksis, der relativt længe ar eksisteret. Der har manglet begreber og
velfunderede teoretiske begrundelser for denne praksis, som musikterapeuter nu tager til sig (Amir
2004). En af dem, der har manglet begreber og teori for denne praksis, er Oksana ZharinovaSanderson, der beskriver sig selv som ’musikterapeutisk etnograf’. I artiklen ”Promoting Integration
and Socio-cultural Change: Community Music Therapy with Traumatised Refugees in Berlin”
(Zharinova-Sanderson 2004) gør hun rede for et gennemført projekt, hvor CoMT blev brugt til at
styrke integration og inklusion. På baggrund af sit musikterapeutiske arbejde med traumatiserede
flygtninge i Berlin argumenterer hun for, at CoMT for hende blev et led i integrationsarbejde:
”Taking it one step further, the music therapy space evolved to include the use of music in
community development and integration” (Zharinova-Sanderson 2004, 245). Mange af disse
flygtninge havde så godt som intet tysk sprog, og her blev musik en art fælles sprog og
kommunikationsform (ibid, 233). Derudover kom flygtningegruppen primært fra en række ikkevestlige lande, hvor musik iflg. Zharinova-Sanderson fungerer som en grundlæggende
kommunikativ samværs-form. Dette udnyttedes i det musikterapeutiske arbejde, idet brugen af
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musik i terapien iflg. Zharinova-Sanderson mindede om brugen af musik i de givne flygtninges
oprindelige kulturer (ibid, 242). Arbejdet med integration af indvandrere udfordrer det terapeutiske
arbejde, idet man som terapeut må aflære sine fordomme om musik i forskellige kulturer, og sætte
sig ind i, hvordan musik egentlig ’virker’ i forskellige kulturer (ibid, 246).
Den israelske musikterapeut Dorit Amir har ligeledes arbejdet med forskellige etniske grupper og
har herved fået øget bevidsthed, om de kulturelle aspekters betydning i musikterapi (Amir 2004).
Hun har f.eks. undersøgt balancen mellem at fastholde sine kulturelle rødder og samtidig blive
indlemmet i modtagerlandets fællesskab og tage del i dets kultur, når man som indvandrer kommer
til et andet land. Hun argumenterer i forlængelse heraf for, at terapeuten må understøtte og
påskønne en balance i den kulturelle forankring, således at indvandreres kulturelle baggrund
hverken fortrænges eller kommer til at dominere og bliver brugt som skjold mod modtagerlandets
kultur. Dette lykkedes konkret for hende i arbejdet med en sovjetisk pige, hvor musikken medierede
mellem to kulturer ved at kombinere en russisk melodi med hebræisk tekst, hvilket iflg. Amir gav
pigen mulighed for at finde sit kulturelle og identitetsmæssige ståsted mellem to kulturer (Amir
2004, 255). Dette muliggøres, da “People are musical beings, born with culture as well as a built-in
musical capacity” (Amir 2004, 253), hvorfor musik kan bygge bro mellem forskellige kulturer og
skabe grundlag for multikulturalisme (ibid, 255-256). Ovenstående eksemplificerer øget brug og
relevans af CoMT i takt med, at mange samfund bevæger sig fra mono- til multikultur (Ansdell &
Pavlicevic 2004, 24). Her kan CoMT bruges som en ’recuperative cultural enterprise’, der kan
bidrage til at re-socialisere, akkulturere og integrere nye borgere i samfundet (Ansdell 2004, 25;
Procter 2004).
b) Collaborative musicing
Med udgangspunkt i CoMT udvikler Ansdell og Pavlicevic en model over socio-musikalsk
udvikling (Ansdell & Pavlicevic 2009). Denne argumenterer for, at sociale og musikalske
kompetencer udvikles i og med hinanden og medfører evnen til at indgå i collaborative musicing6,
samarbejdende musicering, om man vil. Der findes ikke nogen passende dansk oversættelse af
begrebet, hvorfor jeg vælger at bibeholde det. Baggrunden for at udvikle modellen er at finde i
begrebet communicative musicality (Malloch & Travarthen 2009; Holck 2008), men Ansdell og
6

Ansdell og Pavlicevic benytter betegnelsen musicing (uden k), som jeg bibeholder i dette afsnit. Andre stedet i
specialet omtaler jeg dette begreb musicking (med k). Hvorvidt de to begreber er udtryk for det samme, skal senere
kort behandles.
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Pavlicevic ønsker at føje sociale og kulturelle aspeker til denne og udvide interaktionen fra dyade
relationer (f.eks. mor-barn/klient-behandler) til communities med henblik på at kunne sige noget
om, hvordan musik virker i bredere sociale og kulturelle kontekster (Ansdell & Pavlicevic 2009,
359). Derudover hævder de, at den traditionelle musikterapi ikke formår arbejder ud over protomusikaliteten, den grundlæggende musikalske kapacitet (ibid, 359; 361). Der er imidlertid flere
skridt på vejen fra proto-musikalitet til musicing, og denne udvikling ønsker Ansdell og Pavlicevic
at forklare. Modellen er en viderebygning af Stiges model fra 2003, som tilstræber at forklare
relationen mellem protomusicality, musics og musicking (Stige 2003; Ansdell & Pavlicevic 2009,
261). Ansdell og Pavlicevic antager, at to aspekter gør sig gældende i forholdet mellem social og
musikalsk udvikling: communication og collaboration, at dele og samarbejde (Ansdell og
Pavlicevic 2009, 362), og inddragelsen af disse sociale fænomener er grundlag for modellen.
Ansdell og Pavlicevics model over socio-musikalske udvikling:


Modellens nederste trin er musicality; musik som en grundlæggende ”core human capacity”
(Ansdell & Pavlicevic 2009, 362) danner grundlag for en basal måde at respondere og
deltage i verden på



Næste trin er musicianship: ”a cultivated facility of musicality-in-action within sociocultural
contexts” (ibid). Denne vedrører konkret musikalsk kunnen og kendskab til f.eks.
instrumenter og genrer, som faciliterer og skaber kompetencer til at indgå i musikalske
sammenhænge



Tredje og sidste trin i modellen er musicing, forstået som ”a universal activity of
musicianship in action” (ibid). Dette er den autentiske musikudøvelse, som begrundes i
kulturelle og sociale behov. Disse skal altid ses i en kontekst (ibid)

Modellens niveauer forudsætter hinanden nedefra, således at musicality er en forudsætning for
musicianship, der er en forudsætning for musicing. Bevægelsen er imidlertid tovejs, hvilket betyder,
at musikalsk udøvelse øger musikalske kompetencer, der igen styrker den grundlæggende
musikalske kapacitet osv. (ibid). Den sociale udvikling foregår parallelt hermed i bevægelsen jeg til
vi til os, fra individuel til kollektiv (ibid, 363). Der er altså tale om både en musikalsk og en social
udvikling, idet der er integreret et socialt, collaborativt aspekt, som vi har set, og de to er gensidigt
afhængige af og bidrager til hinanden. Dermed tages teorien et niveau højere ift. Malloch og
Travanthens (2009) oprindelige begreb communicative musicality, der ’blot’ angår de
kommunikative dele af musikken, ikke de collaborative dele, som opstår i det fælles musikalske
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samarbejde. Sammenhængen mellem sociale og musikalske oplevelser skaber og skabes af
musikalsk samarbejde: ”Collaborative musicing built community through making music” (Ansdell
& Pavlicevic, 364). Baseret på erfaringer fra Pavlicevic’ musikterapeutiske arbejde i Sydafrika
fremreflekteres følgende karakteristika ved succesfuld CM. Processen forstås som en
gruppeorienteret socio-musikalsk begivenhed, der fordrer, at alle føler sig som en del af det
musikalske ’flow’, som deltagerne alle løbende bidrager til at skabe og opretholde (Pavlicevic 2010,
100). Herved forstås den collaborative musikalske aktivitet som en musicing-organisme. Dette sker,
når de deltagende løbende regulerer sig selv: lytter til hinanden, venter, flyder med, afbryder og
støtter i passende grad i det musikalske samarbejde (ibid).
Det kan diskuteres, hvordan modellens tredje niveau misicing (musicianship-in-action) skal forstås
ift. Smalls musicking. Hvor musicking anlægger en bred forståelse af at gøre musik, som omfatter
alle medskabere af den musikalske situation, så skal musicing umiddelbart forstås mere snævert ved
f.eks. instrumentkendskab og musikalske færdigheder. Musicing, forstås som musicianship-inaction, stammer fra musikforskeren David Elliot, der introducerer begrebet i bogen Music Matters
(Elliot & Silverman 1995), som en del af sin kritik af den traditionelle musikvidenskab. Musicing er
iflg. Elliot en art musikalsk kunnen, der hjælper os til at udvikle både os selv og vores samfund
(Elliot 1995, 121; Ansdell 2004, 71), hvilket nuancerer ovenstående musicing-begreb og
understreger dets sociale perspektiv. Ansdell ansporer andre steder i litteraturen til en langt bredere
forståelse af musik (Ansdell 2004, 67-68), hvorfor man må antage, at ovenstående begreb orienterer
sig mod Smalls begreb musicking, om end det ikke ligger direkte i forlængelse heraf.7
c) Community Psykologi
Community Psykologi (herefter CP) kan anses som en art politisk engageret forskning og teori, der
beskæftiger sig med sociale, materielle og økonomiske faktorer, som påvirker menneskers trivsel og
sigter mod ressourcer, muligheder og rettigheder. Interventionen foregår som en samarbejdende
proces, hvor sociale forandringer udvikles i nærmiljøer med de involverede parter på baggrund af
deres ønsker og håb om positive sociale forandringer. Den er således mere kollektivt forankret end
den traditionelle psykologiske interventionsform. Baggrunden for at forstå CP er begrebet person-ikontekst. CP anlægger ligesom CoMT et holistisk perspektiv: ”Psykologiens genstand er dermed
ikke en forudset personlighed løsrevet fra situationen, men netop personen i sin bestemte
7

Jeg vælger dog ikke at uddybe denne diskussion.
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livssammenhæng” (Berliner & Refby 2004, 17). Person-i-kontekst opfattes som en proces, der
analyseres som en helhed, hvorfor CP tager udgangspunkt i de ressourcer, der måtte være tilknyttet
denne proces. CP fokuserer således på transaktionen mellem personen og de sociale og materielle
forhold i den sociale og lokale kontekst og forsøger at inddrage disse som en positiv ressource i den
psykosociale intervention (ibid, 18). Et eksempel på CP i praksis er det såkaldte MATU-projekt i
Grønland, som blev udviklet i 00’erne. Baggrunden herfor var problemer med aggression og
voldelig adfærd blandt mange unge mænd. En vedvarende negativ diskurs i det omkringliggende
samfund om disse unge mænd, der bl.a. blev anset som ’personlighedsforstyrrede’, forstærkede
gradvist problemet. Ud fra en CP-vinkel var dette snarere at forstå som et samfundsproblem, jf.
inddragelse af konteksten, hvorfor en community tilgang blev anlagt som en art social
samfundsterapi (Berliner & Refby 2004, 20). Gennem fysisk hård træning over en længere periode
lykkedes det at ændre denne adfærd og reintegrere gruppen i samfundet. Dette arbejde indebar en
ændring i diskursen fra negativ til positiv ved italesætte mændenes sportslige bedrifter, hvorved de
dels ændrede selvbillede, dels ændrede status i samfundet. Fællesskabet mellem de unge mænd blev
knyttet ved sport, som skabte et positivt fælles symbolsprog og mulighed for nye sociale mønstre og
kategorier. Fokus var på nye handlemuligheder og håb, frem for årsager, problemer eller negative
følelser. Med de involveredes medindflydelse skete en social, materiel og diskursiv udvikling og
styrkelse af communitiet (ibid, 20-24). At de unge mænd opnåede af en ny social kategori
(sportsmænd), afslører det bagvedliggende videnskabsteoretiske udgangspunkt for CP som
socialkonstruktivistisk. Italesættelsen af subjekter og fænomener konstruerer vores viden, der
således er præget af en vis relativisme. Der er derfor i CP fokus på de social-psykologiske processer
og diskurser, som konstituerer den sociale virkelighed og ikke på det psykologiske individ isoleret
set (ibid, 27).
d) Forældresamarbejde i et praksispædagogisk perspektiv
Undersøgelser viser, at børns grundlæggende sociale arv, herunder chance for at gennemføre en
uddannelse, grundlægges tidligt i skolesystemet og ofte afhænger af forældrenes socioøkonomiske
baggrund (Christoffersen 1997). Arbejdsløshed, økonomisk belastning, vold, social isolation mv.
hos forældrene medfører f.eks. lavt selvværd, selvdestruktiv adfærd, oplevelsen af ikke at være en
del af fællesskabet og mobning. Disse forhold kan være medvirkende til, at næste generation
disintegreres, ikke kun i skolen, også i samfundet (ibid), og det er altså her, man skal sætte ind for at
sikre social integration og undgå social eksklusion. Hertil kommer, at børn af anden etnisk herkomst
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end dansk, generelt klarer sig dårligere i skolen end børn med etnisk dansk baggrund, selv når der
korrigeres i forhold til socioøkonomisk baggrund (Kofoed 2010, 10). En OECD-rapport fra 2010
peger på, at hvis elever af immigrantforældre skal have succes i skolen, er det nødvendigt, at
forældrene er involveret i deres børns undervisning (Kofoed 2010, 10). Derfor er et stærkt og
omfattende forældresamarbejde nødvendigt med henblik på at forbedre udsatte børns og deres
familiers socioøkonomiske position samt skabe sammenhæng mellem hjem og institution. Børn i
dag lever nemlig i en sammensat virkelighed mellem institution og hjem, og pædagoger og forældre
skal hjælpe dem til at ”forbinde deres hverdagsliv de to steder og skabe sammenhæng og mening på

tværs” (Kousholt 2005, 137). Herved sikres en pædagogisk helhedspraksis, som hjælper børnene til
at skabe kontinuitet mellem hjem, skole og øvrige pædagogiske institutioner. Ulla Schødt,
mangeårig leder af en daginstitution i Hundested Kommune og medforfatter til bogen
Forældresamarbejde – forskning i fællesskab (Højholt et al. 2005), præsenterer en række forhold,
der på baggrund af hendes erfaring med forældresamarbejde har vist sig vigtige for et frugtbart
samarbejde. Schødt konstaterer først og fremmest, at det er afgørende, hvilken tilgang skoler og
dagtilbud har til samarbejdet om f.eks. børns sociale udvikling, da denne afspejles i børns og
forældres indstilling. Opleves der velvilje, så smitter denne både forældre og børn (Schødt 2005,

94). Dernæst understreges vigtigheden af et højst informationsniveau, både på det formelle plan
(f.eks. breve og intranet), men i særdeleshed på det daglige plan ved small-talk om barnets dag og
oplevelser, eller ved at pædagog/lærer inviterer forældrene indenfor (ibid, 94-95). Derudover er det
frugtbart, at forældrene mødes med hinanden og udveksler erfaringer om at være forældre og f.eks.
laver legeaftaler for deres børn, der både kan stimulere barnets og familiens sociale liv. Møder
mellem forældre kan foregå som gruppesamtaler eller som mere uformelle møder/arrangementer i
institutionen, hvor børnene f.eks. laver fremvisninger af kunst (ibid). Sådanne møder og
arrangementer øger forældrenes engagement og initiativlyst til f.eks. at lave fællesspisninger eller
andet, der udvikler institutionens og familiernes sociale liv samt skaber forældre-fællesskaber. På
denne måde anses både lærere/pædagoger og forældre som positive medspillere og en ressource, der
i fællesskab kan være med til at skabe gode betingelser for børns positive udvikling (ibid, 95). Man
bør tilstræbe en ligeværdig relation, hvor forældrene inddrages, samtidig med at pædagogen som
faglig ekspert accepteres og anerkendes (Larsen 2005, 208). Ulla Kofoed, der er konsulent og
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underviser ved Center for tosprogethed og interkulturalitet ved Professionshøjskolen UCC samt
forfatter til bogen Forældresamarbejde (2010), argumenterer ligeledes for vigtigheden af, at
forældrene har en positiv forståelse af skolen og undervisningen. Kofoeds bog bygger på egne
undersøgelser i en 100% tosproget modtagerklasse samt på mange års lærer- og konsulenterfaring.
Det er Kofoeds opfattelse, at læreren bør skabe en didaktik for et positivt forældresamarbejde ved
f.eks. at tænke forældrene ind i skolens hverdag. Kofoed foreslår, at skolen skaber mulighed for
fælles oplevelser for børn, forældre og lærere/pædagoger, som bidrager til at udvikle fælles
kollektive erfaringer, værdier, normer, dialog, kommunikation og demokrati inden for et fællesskab
(Kofoed 2010, 15-18). De fælles oplevelser står centralt i denne proces, da en fælles kulturbaggrund
ikke er en realitet i den flerkulturelle skole. Ved at skabe rum for fælles oplevelser for børn,
forældre og lærere er skolen iflg. Kofoed med til at skabe fælles kollektive erfaringer, som alle kan
bidrage til udviklingen af. Herved skabes fælles forståelse, erfaring og fundament (ibid).8 Det er
afgørende, at dette fællesskab kan rumme forskelligheder og ikke indebærer et ideal om at være ens,
kulturelt og socialt. Netop de kulturelle og sociale forskelligheder gør dialogen og oplevelsen
essentiel, idet den anerkender og italesætter forskelligheder positivt iflg. Kofoed. Det af læreren
konstruerede fællesskab danner således grobund for dannelsen af stærke netværk med plads til
forskellighed i demokratisk forstand (ibid, 18).
”I denne demokratiske proces betragtes demokratiet ikke som en bestemt national ramme eller et bestemt
politisk system, men som en livsstil, hvor man lever og oplever i et fællesskab, og hvor enhver med sine
handlinger må tage hensyn til andre. Andres handlinger bliver dermed af afgørende betydning for, hvad
man vælger at gøre” (ibid)

Opsummerende kan det således siges, at et stærkt forældresamarbejde, der formår at skabe
sammenhæng mellem institution og hjem, øge forældrenes engagement, fremme institutionens og
familiernes sociale liv, inddrage forældre som positiv ressource og skabe mulighed for fælles

8

Se del 2 af Kofoeds bog Forældresamarbejde – med fokus på elevernes læring (2010) for en uddybning af
syv forskellige eksempler på, hvordan målrettede oplevelser kan danne grundlag for dialog, fortælling og
formidling i både undervisningen og konkrete møde med forældrene. Kofoed 2010, 44-116.
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oplevelser, vil bidrage positivt til øget social inklusion og integration, idet det styrker
multikulturalisme, social inklusion og ligeværd samt giver demokratisk indsigt.
e) Interkulturel kompetence og integration i den danske folkeskole
I de introducerende overvejelser så vi den forståelse af integration, som ligger til grund for
specialet. Men hvordan lykkes integrationen i den danske folkeskole? Dette har Thomas GitzJohansen, lektor i Psykologi og Uddannelsesforskning ved RUC, et bud på. I bogen Den
multikulturelle skole – integration og sortering (Gitz-Johansen 2006), der bygger på empiriske
undersøgelser foretaget på to såkaldt tosprogede skoler, gør han rede for en række faktorer og tiltag,
der kan styrke integrationen på folkeskoleniveau og dermed på samfundsplan på sigt. Baggrunden
for bogen er det paradoksale forhold, at folkeskolens mål er at integrere etniske minoritetsbørn i den
danske kultur, mens den egentlig sorterer og differentierer børnene ved at skabe ulige muligheder
og betingelser for, at disse børn kan klare sig godt i skolen og samfundet. Dette sker bl.a. ved den
måde skolen er organiseret på som institution samt ved, at skolen italesættelser etniske
minoritetsbørn anderledes pga. fordomme (Gitz-Johansen 2006, 9). Dette skaber et ubalanceret
magtforhold, som udmønter sig i hierarkisering mellem majoritet og minoritet, som forstærkes af
forventningen om, at etniske minoriteter skal tilpasse sig danske standarder (ibid, 27). I folkeskolen
ses dette f.eks. ved, at det at være velintegreret ofte bliver synonymt med at være dygtig og sidde
stille. Der er således snarere tale om assimilation, som indebærer en aflæring af etnicitetens
baggrund, kultur, religiøsitet mv., der opfattes som forhindringer i integrationsprocessen (ibid, 2526). Gitz-Johansen ønsker at nuancere denne tilgang, som bl.a. kommer til udtryk i det typiske
sprog-fokus (ibid, 14). Men hvordan lykkes så integration i folkeskolen? Gitz-Johansen og Helle
Rørbech, der er adjunkt ved DPU, argumenterer for at praktisere en såkaldt interkulturel pædagogik
med henblik på, at børnene opnår interkulturel kompetence. I en globaliseret verden er det
væsentligt at kunne forholde sig kritisk og reflekteret til kulturelle forskelle, og opbygningen af
interkulturel kompetence gør børn i stand til at tolerere ’det anderledes’, dvs. forholde sig åbent,
nysgerrigt og accepterende til mangfoldighed og forskellige kulturer, hvad enten dette grundes i
religiøse, etniske, sproglige forhold (Rørbech 2009, 153-155; Gitz-Johansen 2006, 225-237). En
pædagogisk tilgang, der værdsætter mangfoldighed og multikultur ved f.eks. at inddrage etniske
elementer/artefakter i skolens curriculum mindsker iflg. Gitz-Johansen risikoen for eksklusion,
stigmatisering og social afkobling af etniske minoritetsbørn. Herved oplever etniske minoritetsbørn,
at forskellige kulturer behandles ligeværdigt (ibid, 231). Reel integration er gensidig og involverer
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et dobbeltforhold, således at både minoritet og majoritet skal arbejde for at integrere sig med
hinanden. Derfor skal den interkulturelle pædagogik praktiseres både på skoler med høj og lav
koncentration af tosprogede børn. Hvis ikke er der risiko for assimilation (ibid, 26).

4. Metode og materiale – at undersøge sociale forandringer
a) Kvalitativ metode og den fænomenologiske forskningstradition
Metoden i specialet er kvalitativ, idet den består af feltarbejde samt etnografiske og kvalitative
interviews. Den kvalitative metode udspringer af den fænomenologiske fagtradition, der tager
udgangspunkt i, hvordan verden viser sig for den enkelte (fænomen: (gr.) phainómenon: noget
kommer til syne), altså hvordan vi oplever verden. Fænomenologien søger at få indblik i og
forståelse for menneskers livsverden9, som den opleves, erfares og forstås ud fra deres subjektive
udgangspunkt(er) (Brinkmann & Kvale 2014, 22). Den kvalitative forskning er mangeartet, og
bygger ofte på interviews, feltstudier og diskursanalyse. Fælles for de kvalitative tilgange er dog, at
de er ”optaget af at beskrive, forstå, fortolke eller dekonstruere den menneskelige erfarings
kvaliteter” (Brinkmann og Tanggaard 2015b, 13), hvilket opponerer med den kvantitative
forskning, der er dominerende inden for f.eks. samfundsvidenskab og ofte bygger på
spørgeskemaer, statistikker mv. Det er således idealet at søge at forstå mennesker og deres
oplevelser af verden, som den kommer til udtryk for dem og herved undgå fordomme, stereotyper
og andre socialt og kulturelt tillærte påvirkninger (Brinkmann et al. 2015, 220).
b) Typer af data og dataindsamling
Det kvalitative aspekt går på flere ben, idet den samlede undersøgelse dels baserer sig på feltarbejde
(første fase), dels på interviews (anden fase). Undersøgelsens første fase har haft karaktér af en art
forundersøgelse i form af etnografisk feltarbejde, der opfattes som baggrundsviden til de empiriske
interviewdata, der er indsamlet i undersøgelsens anden fase. Al empirisk materiale er indsamlet i
oktober-december 2015.

9

Livsverden-begrebet stammer oprindeligt fra Edmund Husserl, der anses for grundlægger af fænomenologien.
Brinkmann et al. 2015, 218-219.
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Jeg har i undersøgelsens første fase foretaget (deltager)observation af både musikundervisning og
koncerter ved de tre projekter samt afholdt formøder med projektledere, kulturskoleledere,
musiklærere mv, foruden uformelle samtaler med lærere og børn i og om undervisningen.10 I uge 41
fulgte jeg primærlærer ved MU Bjørg Lindvang i undervisningen af 0., 1., 3. og 4. årgang.
Derudover deltog jeg ved to ’Venstays’ (månedlige koncerter), hvor forældre, søskende og andre
klasser var til stede. Her faldt jeg i løs snak med flere forældre, som dog ikke ønskede at stille op til
interview. Af læreren var jeg blevet forberedt herpå, hvorfor jeg gik forsigtigt frem ved f.eks. at vise
forældrene de billeder, jeg havde fået lov at tage undervejs. Efter flere forsøg lykkedes det mig at
lave en aftale med en mor om interview den følgende uge. Vi aftalte at mødes på skolen, men hun
aflyste. Dette skete igen, hvorfor jeg til sidst i samråd med min vejleder besluttede mig for at
foretage interviewet pr. telefon. Om end hendes ringe danskkundskaber besværliggjorde dette,
vurderede jeg dog, at jeg hermed ville have større sandsynlighed for at gennemføre interviewet. Pr.
telefon ændrede hun igen tidspunktet, men anden gang lykkedes det. Hun insisterede på, at jeg ikke
måtte optage interviewet, hvilket jeg naturligvis accepterede. Hendes skepsis vidnede om en vis
modstand mod undersøgelsen; hvad ville jeg egentlig, og hvem fik adgang til oplysningerne? Denne
skepsis mødte jeg hos flere af forældrene i MU, hvor det ikke lykkedes at få flere
forældreinterviews. Andre forældre tog dog ikke yderligere notits af mig, og jeg fik indtryk af, de
forvekslede mig med en lærer/pædagog på skolen. I uge 43 observerede jeg fire soloelever fra YCO
efterfulgt af orkesterspil ved messinglærer Gunnar La Cour på Lundergårdskolen, Hjørring. Samme
weekend deltog jeg i ’Camp Mosbjerg’ uden for Hjørring, hvor elever, lærere og mentorer var
samlet på weekendtur med orkesterspil, teambuilding og kokkeskole på programmet. Jeg var med
hele lørdag og deltog i alle tre aktiviteter. Jeg fik desuden lejlighed til at snakke løst med børn,
lærere, mentorer, projektkoordinator samt musikskoleleder Christian Larsen fra Hjørring Musiske
Skole, som jeg senere interviewede. Derudover deltog på spil-sammen-lørdag d. 5/12 i YCO, som
indeholdt først orkesterprøve, senere koncert og julefrokost, hvor forældrene var inviteret. Her faldt
jeg i løs snak med flere af forældrene, men det lykkedes mig desværre ikke at få nogen af dem til at
stille op til interview11. Ca. halvdelen af forældrene var repræsenteret til koncert og julefrokost, og
de var generelt svære at skabe kontakt med. Også her fornemmede jeg en vis skepsis og forbehold
over for mig og min undersøgelse. Projektkoordinatoren havde forinden forsøgt at opsætte et
fokusgruppe-interview med forældre til mig, uden held. I uge 44 observerede jeg undervisning i 0.,

10
11

Se plan for empiriindsamling vedlagt som bilag.
Se bilag for etnografiske interviews og deltagerobservation i YCO, 5/12-15.
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3. og 4. klasse ved Pia Nygaard på Niels Ebbesen Skolen i SH. Jeg deltog ligeledes i koncerten
ugen efter, hvor forældrene var inviteret til at komme. Forinden have jeg, i samarbejde med
projektleder Louise Viftrup og skoleleder Kim Fuglsang, udarbejdet et brev til forældrene, hvori der
stod, at jeg i forlængelse af observationen ville afholde fokusgruppe-interview med forældre i
november. Forældrene skulle så melde sig til pr. mail til mig, men da ingen meldte sig, måtte jeg
tænke nyt. I forlængelse af ovennævnte koncert blev jeg og mit projekt kort præsenteret for
forældrene af skolederen Kim Fuglsang, hvorefter han opfordrede forældrene til at deltage. Det
lykkedes altså endelig med hjælp fra skolelederen at finde forældre til fokusgruppe.
Det er en væsentlig pointe i sig selv, at forældrene har været svære at komme i kontakt med. Mange
af dem har ikke de tilstrækkelig sociale ressourcer til at møde op og engagere sig i deres børns
hverdag og flere signalerede en vis skepsis over for mig og min undersøgelse, hvorfor jeg har
oplevelsen af, at jeg for flere af dem kom til at fremstå som en slags repræsentant for ’systemet’
(skolen, sociale instanser, el. lign). At de har været svære at skabe kontakt til og lave aftaler med
understreger det forhold, at forældresamarbejdet generelt fungerer dårligt, og at nogle forældre ikke
føler engagement eller ejerskab over projekterne. Der tegner sig derfor et generelt billede af, at jeg
har talt med de forældre, der tilhører den mest engagerede gruppe, hvilket bekræftes af lærerne.
I undersøgelsens anden fase afholdt jeg interviews med musiklærerne og -mentorer samt med
forældre til de børn, der er involveret i projekterne suppleret med etnografiske feltstudier og
interviews, hvor det har været muligt. To af de givne interviews er foretaget via Skype pga.
tidshensyn. Se dato og tidspunkt for interviews i ’Plan for empiriindsamling’ (bilag).
c) Undersøgelsens første fase: feltarbejde
Undersøgelsen første fase har som sagt haft karakter af et mindre etnografisk feltarbejde, som er
udført for at opnå et basalt kendskab til de pågældende projekters organisering, forældresamarbejde,
musikpædagogiske praksis og udadrettede aktiviteter samt for at opnå viden til at kunne spørge
kvalificeret ind til de relevante forhold i de følgende interviews. Metoden falder ind under Hastrups
beskrivelse af etnografisk feltarbejde, herunder deltagerobservation. Her pointeres vigtigheden af at
lade sig indskrive i ’det anderledes’ og hermed forsøge at begribe kontekstens betydning (Hastrup
1988, 7). Man må i feltarbejdet kaste sig så fordomsfrit som muligt ind i et ukendt felt eller en given
kultur, med det forbehold in mente at man aldrig kan opnå et totalt objektivt billede af feltet eller
kulturen, da man som observatør altid ser verden gennem sine egne briller og desuden ved
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deltagelsen påvirker feltet eller kulturen. Dette modsætningsforhold ligger indskrevet i ordet
’deltagerobservation’, der dels består af ’deltagelse’ (emic), dels af ’observation’ (etic).12 Om end
dette forhold kan feltarbejdet give nye perspektiver og koder til at forstå andre kulturer, idet
observatøren indgår i selvsamme sammenhænge, som denne undersøger (ibid,8). I feltarbejdet
opnås ideelt set mulighed for at opleve den sociale interaktion i dens autentiske og naturlige miljø
(Szulevicz 2015, 82-83). Man bør endvidere iflg. sociologen Paul E. Willis, tilstræbes en ’refleksiv
metode’, som åbner op for en selvreflekterende diskussion med det fremmede, idet forventninger
bortlægges og man oplever, hvad der egentlig er på spil. Dette giver mulighed for, at man som
forsker lader sig flytte og møder det anderledes på dets egne præmisser (Willis 1976, 250). Hastrup
anfører endnu en fordel ved feltarbejde: at starte undersøgelsen med feltarbejde inden eventuelle
interviews foretages. Dette er grundet i det forhold ”at man kan ikke stille alle sine spørgsmål, før
man har en primær erfaring med en anden kultur” (Hastrup 1988, 9). Her kan deltagerobservation
være med til at ’åbne feltet op’ (Szulevicz 2015, 86), som det også har været tilfældet i min
undersøgelse. Herved blev jeg bedre rustet til at spørge ind til den reelle praksis, ikke den
idealiserede praksis. Feltstudiet har desuden været med til at opbygge relationer til aktører og
informanter (ibid, 86), hvor det f.eks. til koncerter er lykkedes mig at møde og lave aftaler med
nogle forældre, som ellers var svære at komme i kontakt med. I dette møde har jeg endvidere
reduceret risikoen for mistolkninger, idet jeg har kunnet holde mine interviewdata op mod
observationer og derved har fået bedre forudsætninger for at forstå feltet og svarene fra informanter
(ibid, 86). Dette har specielt været givtigt i forhold til at forstå forældre med ringe
danskkundskaber, som jeg har mødt alle tre steder. Feltstudierne har endvidere givet mulighed for
en umiddelbar erfaring med ikkeformaliseret viden, ikke-italesatte forhold samt tabuer og
problemer (ibid, 87). Feltstudiet har her vist sig givtig i forhold til at få indblik i projekternes kultur,
herunder den musikpædagogiske tilgang samt kommunikations- og samarbejdsrelaterede forhold.
Feltstudier kritiseres ofte for at være for tidskrævende (ibid, 88), hvilket jeg har forsøgt at tage
højde for, idet jeg ikke medtager alle observationer som en central del af den egentlige analyse, men
som en art baggrundsviden. Ulempen ved et kortere feltarbejde er, at man som observatør kan
komme til at drage forhastede konklusioner, hvilket jeg har tilstræbt at undgå ved at balancere mine
konklusioner på baggrund af de samlede data, idet observationerne holdes op mod de foretagne
interviews i analysen. Feltarbejdet kan tilmeld kritiseres for at være for løst struktureret og for

12

Emic-etic er et begrebspar fra antropologien, der søger at rumme det paradoksale forhold, at man som fremmed
eller udeforstående (etic), aldrig kan rumme eller forstå en given kultur på dets egne præmisser indefra (emic).
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subjektivt (ibid, 89), hvilket jeg har forsøgt at imødegå ved udarbejdelsen af et gennemgående
observationsskema, jeg har forsøgt brugt som ’styrepind’ henblik på et bedre
sammenligningsgrundlag (se bilag). Derudover kan feltarbejde kritisere for såkaldt bias – at
observatøren påvirker feltet ubevidst og har interesse i at fremstille det på en særlig måde (ibid, 90).
Jeg har derfor forsøgt at tage udgangspunkt i, hvad jeg har set og oplevet og har været varsom med
at drage faste konklusioner på baggrund heraf. Jeg har ligeledes tilstræbt ikke at være dømmende i
mine feltnoter (ibid, 92). Jeg har i nogle tilfælde taget noter undervejs - når jeg primært har siddet
med ’på sidelinjen’ - i andre tilfælde skrevet noter efterfølgende, når jeg har deltaget mere ’på lige
fod’ med børn, lærere og forældre. På den ene side er det en fordel at have frie hænder undervejs, fx
når man deltager i den sociale interaktion. Omvendt er det en fordel at kunne notere ned undervejs,
så man undgår at rekonstruere betydningen efterfølgende (ibid, 92). Dette afhænger af graden af
involvering, som jeg har tilpasset undervejs efter, hvad der har været mest naturligt og praktisk
muligt. Jeg har tilstræbt at indgå så naturligt som muligt i den musiske og sociale sammenhæng.
d) Undersøgelsens anden fase: kvalitative interviews
Jeg har i undersøgelsens anden fase foretaget interviews med musiklærere, musikmentorer og
forældre fra de tre projekter, og disse er gennemført med udgangspunkt i det semistrukturerede
interview som ideal (Brinkmann & Kvale 2014, 22). Jeg udarbejdede således en interviewguide, der
i sin grundform kunne anvendes på de tre projekter, hvorfor interviewteknik og - forløb har været
karakteriseret ved, at jeg tilpassede spørgsmål og metode undervejs i interviewet og f.eks. kunne ’gå
med’ på en tanke eller et eksempel, når det syntes relevant for det givne projekt. At anvende
interview som forskningsmetode indebærer, at man
”forsøger at forstå verden ud fra subjekternes synspunkter, udfolde betydningen af deres oplevelser og
afdække deres levede verden forud for videnskabelige forklaringer” (ibid, 19).

Mennesker kan ikke begribes objektivt, men er at opfatte som aktivt engagerede subjekter, som så
at sige er indskrevet i den kontekst og meningsskabelse, der finder sted i deres liv. Derfor kan
interviewformen siges at producere viden i et samspil mellem informant og interviewer, idet dette
leder til svar og viden, der er forhandlet i en social situeret kontekst (Tanggaard & Brinkmann
2015c, 30). Det kvalitative interview bygger således på et konstruktivistisk videnskabsteoretisk
grundlag, at viden konstrueres i sociale sammenhænge. Mellem interviewparterne eksisterer dog et
indbygget asymmetrisk magtforhold, idet intervieweren styrer samtalen og bidrager med den
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videnskabelige viden på området, mens informanten i samtalen bidrager med sin subjektive
oplevelse og forståelse af den givne problematik (Brinkmann & Kvale 2014, 22; 55). Jeg har i
interviewsituationerne tilstræbt ikke at påvirke interviewpersonernes holdninger, opstille kategorier
på forhånd eller på anden måde påvirke situationen eller informanten med henblik på at få så ærlige
og umiddelbare svar som muligt. Desuden har jeg anvendt en omvendt tragt-model i udvikling af
interviewguide, således at jeg startede med spørgsmål af mere specifik og grundlæggende karaktér
og endte ud med mere diskuterende og åbne spørgsmål (ibid, 185).
i)

Fokusgruppeinterview

I november afholdt jeg et fokusgruppe-interview med tre forældre fra SH. Fokusgruppe-interviews
er en kvalitativ interviewtype, der baserer sig på videns-produktion og meningsudveksling i en
gruppe. Et emne undersøges således bredt i forhold til, hvordan det opleves for deltagerne i gruppen
(Halkier 2015, 137-138). Fokusgrupper egner sig godt til at producere viden om ”sociale gruppers
fortolkninger, interaktioner og normer” (ibid, 139), om end man naturligvis må være opmærksom
på, at en gruppe ikke kan opfattes som en homogen størrelse. Der skal gives plads til forskellige
oplevelser og meninger inden for gruppen, så samspillet mellem de deltagende parter kan udfolde
sig. Halkier skelner overordnet mellem to forskellige tilgange til fokusgruppe-interviewet: den
realistiske tilgang og den socialkonstruktivistiske tilgang. Ved en realistisk tilgang anses den viden,
der produceres som faktisk og autentisk data, hvorfor der typisk er fokus på indholdet i samtalen.
Heroverfor står den socialkonstruktivistiske tilgang, hvor den viden, der produceres anses som
kontekstafhængig, relationel og potentiel foranderlig. Her analyseres både indhold og interaktions
mellem deltagerne (ibid, 138). Et fokusgruppe-interview udspiller sig i spændingsfeltet mellem de
to, hvilket også er tilfældet for mit interview dog med overvægt på den realistiske tilgang. Formålet
med mit fokusgruppeinterview har primært været at opnå viden om forældregruppens oplevelse af
og tilgang til SH og dennes betydning for deres børn, sekundært at observere forældrenes interne
ageren og sociale omgang. Målet har desuden været at få indblik i, hvorvidt SH når ud over
børnenes skolehverdag og dermed har potentiel betydning for børnenes og familiernes sociale og
kulturelle udveksling med det omkringliggende samfund, Skanderborg, samt hvorvidt børn og
forældre får styrkede sociale kompetencer og muligheder for at indgå i tværgående fællesskaber og
hermed på sigt deltage mere i demokratiet, kulturlivet mv. Ved selve afholdelsen af fokusgruppeinterviewet fastholdt jeg en relativ stram styring, som passer sig bedst til det generelle
indholdsfokus, og hvor intervieweren har et nogenlunde kendskab til feltet (ibid, 142), hvilket jeg
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havde i kraft af feltarbejdet. Ved interviewstart præsenterede jeg mit projekt i overordnede termer,
uden at ’afsløre’ for meget, ligesom jeg præsenterede fokusgruppe-formen, der giver plads til
diskussion og uenighed internt (ibid, 144). Dette med henblik på ikke at præge deltagerne, men
omvendt give plads til, at de kunne tale frit og diskutere åbent.
e) Etik og stigmatisering
Den samlede undersøgelse har givet anledning til en række etiske overvejelser, som i særdeleshed
gør sig gældende, når det vedrører børn og mindreårige (Szulevicz 2015, 95). I forhold til selve
undersøgelsesdesignet fik jeg, på foranledning af Finn Holst, inden undersøgelsens start bekræftelse
fra de tre projektledere på, at de ville indgå i samarbejdet med mig i forbindelse med mit speciale.
Herefter var det tid til at indsende en børneattest til politiet i forbindelse med observation i SH. MU
og YCO havde allerede sådanne tilladelser på mine vegne. Dernæst blev alle forældre informeret
om min tilstedeværelse og undersøgelse i korte træk, hvilket foregik via breve og intranet i
samarbejde med lærerne. I MU måtte ikke alle børn fotograferes (som jeg fik lov til ved Venstay),
men lærerne var gode til at hjælpe mig med diskret at udpege disse. Ligeledes blev alle børn og
forældre informeret om, at de ville blive anonymiseret i undersøgelsen. Med disse formalia på plads
kunne observationerne starte.
Når man observerer andre mennesker indgår man som forsker i én eller anden form for interaktion
med de observerede, idet de nødvendigvis lader sig mærke af, at der er en observatør til stede. Her
er det vigtigt ikke at efterlade de observerede med følelsen af at være reduceret til
’forskningsobjekter’ (ibid). Jeg oplevede på egen krop den hårfine balance, der gør sig gældende i
forhold til at informere forældre og børn om projektet, men samtidig ikke stigmatisere dem som
f.eks. ’socialt udsatte’ og dermed give dem følelsen af at være problembørn/-familier. Netop her
adskiller de tre projekter sig væsentligt i forhold til italesættelsen af målgruppen: hvor børnene i
YCO italesættes ’særligt udvalgte’, er dette ikke tilfældet i MU og SH. Her omfatter undervisningen
alle børn i indskolingen (3. og 4. årgang dog på frivillig basis), hvormed det undgås, at en
stigmatisering af ’de særlige’ kan risikere at finde sted. Lærere og mentorer i YCO er meget
opmærksomme på, at projektet potentielt kan medvirke til stigmatisering og undgår derfor
konsekvent termen ’socialt udsatte børn’. I stedet gør YCO meget ud af positiv italesættelse af
børnene og orkestret. Jeg har været meget opmærksom på at fastholde denne positive diskurs i
mødet med både børn og forældre i YCO med henblik på at undgå stigmatisering. Denne
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problemstilling viste var svær at håndtere i praksis til julefrokost i YCO. Her snakkede jeg løst og
fast med flere forældre om, hvad YCO betyder for deres børn og familien, herunder deres sociale
liv, omgangskreds mv. Det lykkedes i flere tilfælde at få en frugtbar dialog op at stå, men særligt en
mor til en pige i gruppen virkede mistænkelig over for mig og min undersøgelse: hvad skulle det
bruges til, og hvordan ville jeg fremstille børnene og familierne? Jeg fik indtryk af, at jeg for hende
virkede som en repræsentant for en social myndighed, der ville holde hånd i hanke med forældrenes
håndtering af forældreskabet, hvilket var yderst uheldigt. Jeg forholdt mig dog roligt og forklarede,
at jeg blot var interesseret i at høre, hvordan hun som forældre oplevede YCO, og hvad det gjorde
for deres datter, samt at der selvfølgelig var fuld anonymitet. På trods heraf havde moren fortsat en
anspændt attitude, hvorfor jeg stilfærdigt afsluttede samtalen. Den pågældende mor var
førtidspensionist og sygemeldt, og hendes nervøsitet kan muligvis skyldes, at det for hende var
svært at tale om hendes situation. Hun har givetvis også kunne mærke en vis nervøsitet på mig over
ikke at ville ’presse mig på’ og udstille hendes situation, hvilket kan give en dobbelteffekt af
påvirkning begge veje, der veksler frem og tilbage. Her fik jeg på egen krop indtryk af, at det kan
være svært at komme ind til de egentlige ’sandheder’, hvis emnet er følsomt og evt. omgærdet med
berøringsangst eller modstand (Brinkmann & Kvale 2014, 107).
f) Databehandling
Databehandlingen vedrører flere processer, herunder transskription, kodning, analyse, fortolkning
og skriftlig fremstilling. At transskribere er en kompliceret fortolkningsproces, idet interviewet
arbejder med et sprogligt medie og et levende samspil, hvor betydningslag kan være indlejret i
talemåde, tøven, grin mv. Oversættelsen fra ansigt til ansigt-situation og skriftsprog er altså en
kompliceret proces og fordrer en række valg (Brinkmann & Kvale 2014, 238). Det er derudover en
tidskrævende affære, som jeg dog har valgt at forkorte ved at lave en art litterær gennemskrivning
af de foretagne interviews, hvor småord og talehandlinger udlades, f.eks. ’øh’, ’du ved’, ’og sådan
noget i den retning’ og lignende (ibid, 239). Dette fordi jeg i mine interviews har fokus på
indholdet, der tales om og mindre fokus på samtaleanalyse, magtforhold og socialt samspil (ibid,
241). Derfor har jeg også udelade mindre passager, som f.eks. gentager eller forklarer det samme på
en ny måde. Meningskondensering og analyse starter allerede i transskriptionen, hvorfor jeg har
valgt en særlig opsætning af transskriptionerne. Da jeg har brugt samme interviewguide til hhv. de
interviewede musiklærere og de interviewede forældre, er transskriptionerne stillet op på baggrund
af denne. Dette betyder, at jeg har brudt de enkelte interviews op i mindre bider og flyttet disse
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rundt, således at de i transskriptionen optræder i samme rækkefølge som interviewguiden, selvom
jeg ikke ved alle interviews har stillet spørgsmålene i den givne rækkefølge. Dette er gjort med
henblik på lettere at kunne sammenligne de forskellige svar med hinanden og skal ikke forveksles
med fokusgruppe-interview! I transskriptionen følger jeg rækkefølgen fra min oprindelige
interviewguide, således at svarene fra de forskellige informanter optræder i forlængelse af hinanden.
Jeg har således under hvert spørgsmål opstillet en tabel med det givne antal interviewpersoner, hvor
jeg har fyldt deres svar ind i rubrikkerne i forskellige farver. Dette med henblik på lettere at kunne
foretage en sammenligning af svarene på de enkelte spørgsmål og lettere kunne finde rundt i
transskriptionen. Interviewet med moren fra MU følger samme interviewguide som fokusgruppeinterviewet, men er efter informantens ønske ikke optaget. Det opfattes derfor som et etnografisk
interview (Brinkmann & Kvale 2014, 238) og er gengivet i noteform i en boks for sig i forlængelse
af svarene fra fokusgruppe-interviewet (se bilag). Jeg har desuden haft flere uformelle samtaler med
forældre fra YCO, dog ikke opstillet som egentlige interviews. Disse opfattes ligeledes som
ustrukturerede etnografiske interviews. Se noter herfra i observationsskemaet for 5/12 i YCO
(bilag).

5. Kontekst
a) El Sistema
El Sistema er et musikundervisningsprogram udviklet i Venezuela af José Antonio Abreu i 1975
(http://www.kidznotes.org/the-program/el-sistema). ES i sin grundform er mere end
musikundervisning – det beskrives som en filosofi. Artiklen ”The Five Fundamentals of El
Sistema” (Govias 2011) af Jonathan Andrew Govias, der er dirigent og lærer ved ES i Venezuela,
opstiller fem grundprincipper i ES, som her skal skitseres. ES bygger overordnet på en humanistisk
holistisk filosofi, der, med udgangspunkt i menneskerettigheder, solidaritet, menneskelig værdighed
og lighed, tilbyder musikundervisning i klassiske ensembler for alle børn i alderen 3-30 år (Govias
2011, 21). ES adskiller sig fra anden musikundervisning ved at fokusere på de sociale forandringer,
som sker i og med musikundervisningen og orkesterspillet, og heri ligger essensen af Sistemas
sociale DNA og første hovedprincip: Den musikalske og sociale udvikling kan ikke adskilles, men
foregår sideløbende med hinanden i en dobbeltsidet proces. ”One happens through the other, and
neither is prioritized at the expense of the other” (Govias 2011, 21). Dette sker iflg. Govias, fordi
det pr. definition indebærer fokus og disciplin at spille sammen, hvorfor den musikalske og sociale
stræben og udvikling er naturligt indlejret i hinanden. Dette så vi begrebsliggjort ved CoMT og CM.
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Det leder til næste hovedprincip; den musikalske gruppe (ensemblet, núcleos), der er en afgørende
instans, som fordrer samarbejde og fælles fokus. De musikalske mål opnås i fællesskab, når alle
bidrager hertil (ibid, 22). Det tredje princip, der er bærende i ES, er idealet om hyppighed. Den
positive indflydelse gør sig gældende, når børn og unge møder musik ofte, gerne mange gange om
ugen (ibid, 23). De to sidste hovedprincipper er fri og lige adgang til musik samt netværk og
fællesskab. ES-undervisning skal være tilgængelig for alle uanset økonomisk og social baggrund,
ligesom det skal tilbyde et stimulerende sundt miljø, der ideelt set er fri for konkurrence, og hvor
børn og unge kan mødes i stærke fællesskaber på tværs af institutioner, byer, regioner og endda
lande (ibid, 22). I forlængelse af kerneværdierne står princippet om rollemodeller, der er ældre ESmusikere, som selv er opvokset i miljøet og derfor kan være med til at bane vejen for de yngre
(ibid).
Ovenfor fremstår ES-idealet i sin oprindelige form fra Venezuela, som det beskrives af Govias. De
fem grundprincipper er kernen i ES, som er spredt verden over og praktiseres i varierende udgaver
tilpasset lokale kontekster. El Sistema Danmark bygger derfor på følgende fem kerneværdier
(www.elsistema.dk):


Menneskerettighederne: at alle har ret til værdighed, anerkendelse og deltagelse i samfundet



Socialt ansvar: samfundet bygger på, at alle hjælper hinanden til social udvikling, således at
social ulighed minimeres



Styrkelse af selvværd: en styrkelse af børn og unges selvværd gør dem modstandsdygtige til
at klare sig socialt og samfundsmæssigt.



Tillid til unge: at blive mødt med anerkendelse og tillid er forudsætningen for, at alle børn
kan udvikle sig i krævende understøttende miljø.



Løbende udvikling: læringsorganisationer, der kontinuerligt stræber efter at inkludere flere
elever og optimere undervisningen. Dette kræver bl.a. fleksibilitet og kreativitet

ES’ primære mål, også i Danmark, er altså sociale og bygger på fællesskab, anerkendelse og tillid.
Kernetanken er den samme: De sociale aspekter udvikles i og med musikundervisningen, idet
musiks natur i udgangspunktet er social. Siden grundlæggelsen af ES har programmet og filosofien
spredt sig og skabt afgørende positive resultater i en lang række projekter verden over. Således
f.eks. El Sistema Göteborg, In Harmony Liverpool og på New Zealand. I en dansk kontekst har en
række pilotprojekter, bl.a. i Rødovre og Horsens, vist sig at være succesfulde, idet de på forskellig
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vis styrker identitetsfølelsen hos barnet og familien, udvikler personlige, sociale og faglige
kompetencer hos børn og unge, bidrager positivt til sprogudviklingen, giver fællesskabsfølelse og
øger det positive forældresamarbejde og forbindelsen mellem skolen og lokalsamfundet mv. 13 Finn
Holst, der som sagt er førende på dette forskningsområde i dansk sammenhæng, anbefalede mig at
sammenligne netop de tre ES-projekter, der har været genstand for min undersøgelse. Som intern i
El Sistema Danmark skabte han kontakten for mig og fik bekræftelse fra de tre projektlederne om,
at de var indstillede på samarbejdet. De tre projekter har tilpas mange ligheder og forskelle til, at en
meningsfuld komparation og diskussion har været mulig i forhold til projekternes betydning og
potentiale for social inklusion og integration. Derudover er de geografisk velplacerede i forhold til,
at det har kunne lade sig gøre for mig i det afgrænsede tidsrum. Inden de tre udvalgte projekter
præsenteres særskilt, følger her en kort redegørelse for de generelle karakteristika for særligt udsatte
boligområder.
b) Særligt udsatte boligområder – ghettoer.
Fælles for det miljø de tre ES-projekter udspiller sig i er, at det er præget af ghettoisering og de
sociale og økonomiske problemstillinger, som typisk følger med dette. Det tidligere Ministerium for
By-, Bolig- og Landdistrikter, som blev nedlagt ved regeringsskiftet i juni 2015, udsendte i perioden
2010-14 en årlig liste over særligt udsatte boligområder (den såkaldte ’ghetto-liste’). De tre
lokalområder, der er hjemsted for specialets undersøgelse, har alle figureret på denne liste én eller
flere gange. Således Gellerupparken/Tovshøj, Aarhus i perioden 2010-14, Højvangen, Skanderborg
i 2013-14 og Hjørring Vestby i 2010.14 Vestbyen i Hjørring blev dog taget af listen igen, da
kriterierne for at blive kategoriseret som et særligt udsat boligområde blev ændret.15 For at blive

13

Se f.eks. disse evalueringsrapporter fra ES-projekter i Skotland, New Zealand, England og Horsens:
file:///C:/Users/Stine/Downloads/Evaluating_Sistema_Scotland_Initial_Findings_Report_-_Summary%20(1).pdf
file:///C:/Users/Stine/Downloads/Evaluation%20of%20Sistema%20Aotearoa%202012%20(D-0452269)%20(1).pdf
file:///C:/Users/Stine/Downloads/InHarmonyEvaluationversion12final%20(2).pdf
http://www.finnholst.dk/pjt/MSI_SLUTRAPPORT_digital.pdf

14

Se disse lister her: http://uibm.dk/arbejdsomrader/bolig/almene-boliger/ghettoomrader/ghettolisten
Se evt. artikel fra nordjyske.dk herom: http://nordjyske.dk/nyheder/boligomraade-slettes-af-ghettoliste/427f8f43da67-4fa4-9dbe-6742d8313fee/112/1513
15
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kategoriseret som et særligt udsat boligområde pr. 1. feb. 2014 skulle tre af fem kriterier være
opfyldt ved et boligområde med over 1000 beboere:16


Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40%
i gennemsnit for de seneste to år



Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50%



Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer
overstiger 2,70% af beboere på 18 år og derover i gennemsnit for de seneste to år



Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. en uoplyst
uddannelse), overstiger 50% af samtlige beboere i samme aldersgruppe



Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området
eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst
for samme gruppe i regionen

Kriterierne blev ændret pr. 1. jan. 2014. Ændringerne omfattede tilføjelsen af de to sidstnævnte
kriterier, ligesom gennemsnittet blev sænket fra fire til to år i kriteriet ang. dømte for overtrædelse
af straffeloven mv. Inden ændringen skulle to ud af tre kriterier være opfyldt.17
Bogen Indvandrere i Danmark (2015), nyligt udgivet af Danmarks Statistikbank, tegner et billede
af livet og vilkårene for indvandrere og efterkommere i Danmark. Undersøgelser viser bl.a., at ca.
75% af ikke-vestlige indvandrere bor i lejeboliger, ofte i alment boligbyggeri. Desuden gælder, at
indvandrere med ikke-vestlig baggrund har markant lavere beskæftigelse end etniske danskere, har
et generelt lavere uddannelsesniveau, er overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere og folk
på offentlig forsørgelse samt inden for det kriminelle område. Undersøgelser viser desuden, at børn
af disse grupper (efterkommere) generelt klarer sig dårligere i grundskolen og får lavere karakterer
end etnisk danske børn (Danmarks Statistikbank 2015, 7-9). Disse tal bekræftes af Gitz-Johansen,
hvis undersøgelser viser, at indvandrerbørn (og efterkommere) endda er mere underprivilegerede
socioøkonomisk set end etnisk danske børn med en tilsvarende socioøkonomisk baggrund (GitzJohansen 2006, 10-11). Der er et sammenfald mellem ovenstående grupper og målgruppen af børn i
de tre projekter. Mange børn kommer fra socialt og økonomisk udfordrede hjem, ofte hjem med et
16

Se kriterierne her: http://uibm.dk/arbejdsomrader/bolig/almene-boliger/ghettoomrader/kriterierne-forghettoomrader
17
Se de tidligere gældende kriterier her:
http://www.beboernesstemme.dk/User_files/50a032f1acc334be52af02169cf3a633.pdf
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andet etnisk tilhørsforhold end dansk. En del af børnene er altså at opfatte som særligt udsatte, og i
to af projekterne gælder dette så godt som alle børn.
c) Projektbeskrivelser
i)

MusikUnik

MU udspiller sig på Tovshøjskolen og i Tovshøj Dagtilbud (børnehave) i Gellerup, Aarhus.
Tovshøjskolen er en såkaldt 100% tosproget skole, og skolebørnene repræsenterer mange
forskellige nationaliteter (www.tovshoejskolen.skoleporten.dk Fokus på sprog). Boligområdet
opfattes som en ghetto, hvilket bl.a. har givet anledning til Helhedsplan Gellerup, som gennemføres
løbende af Aarhus Kommune i området indtil 2017. Helhedsplanens formål er:
”omdannelse af Gellerupparken og Tovshøj fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel med et
blomstrende liv, en mangfoldig beboersammensætning, og en oplevelsesrig arkitektur, [som] går hånd i
hånd med en social omdannelse” (Dispositionsplan Gellerupparken og Tovshøj, 9).

Denne indebærer f.eks. anlægning af veje, en by-gade med butikker, cafeer mv., ligesom man fra
kommunalt hold vil flytte en række institutioner til området, herunder uddannelses- og
kulturinstitutioner (Århus Kommune & Brabrand Boligforening 2007). MU kan ses om et led i dette
arbejde og er resultatet af et tværgående samarbejde mellem Tovshøjskolen, Aarhus Musikskole og
Tovshøj Dagtilbud samt Aarhus Symfoniorkester, der har forpligtet sig på – i samarbejde med
Aarhus Musikskole – at ”gennemføre et udviklingsprojekt for børn i Gellerup af anden etnisk
herkomst for at udbrede kendskabet til klassisk musik, under titlen ’El Sistema’” (Rammeaftale for
Aarhus Symfoniorkester, 3). Den daglige projektkoordinator er Bjørg Lindvang, som samtidig er
primærlærer i MU. Projektleder er Lars-Ole Vestergaard, der også leder Aarhus Musikskole. MU
startede som et pilotprojekt i august 2011 med en økonomisk støtte fra det daværende
Socialministeriums ’Pulje til strategiske samarbejder i ghettoområder’ på godt 1,3 mio. kr.
Projektperioden var fire år, hvor projektet udvidedes med ét klassetrin årligt med start fra 0. klasse.
Fra 2015 kom MU fast på budgettet i Århus Kommune, hvilket skaber forhåbninger om, at MU på
længere sigt kan komme til at omfatte 0.-9. årgang på Tovshøjskolen, som det oprindeligt var
intentionen. I projektets levetid er det blevet udvidet til at omfatte Tovshøj Dagtilbud, således at
børnene møder MU allerede i børnehaven, hvilket giver mulighed for en tidlig indsats og etablering
af et stærkt forældresamarbejde.
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De primære formål med MU er, at børnene gennem musikundervisning og orkesterdannelse:18


Styrker deres vilje og formåen til at gennemføre en uddannelse



Styrker deres evne til at indgå i sociale relationer



Styrker deres faglige kompetencer



Opnår accept og anerkendelse



Får selvværd og selvtillid



Gennem musik får en samhørighed med andre børn og voksne over hele landet

Øvrige mål:


Forældrene skal inddrages som støttegruppe



Fortællingen om lokalområdet (ghettoen) skal ændres ved positiv omtale



Øget trivsel og uddannelsesparathed



Forebygge kriminalitet



Bidrage til, at flere børn deltager i fritids- og kulturaktiviteter



Ambition om en fadderordning mellem MU-børn og musikere fra Aarhus Musikskole og
Aarhus Symfoniorkester med henblik på at danne nye venskaber og nedbryde grænserne
mellem Gellerup og det etablerede kulturliv

I målene er indlejret et indirekte ideal om, at MU skal styrke integrationen i Aarhus Kommune, og
MU stod da også listet som et integrationsprojekt på Aarhus Kommunes hjemmeside, inden det
kom fast på budgettet.19 Dette ideal ligger indlejret i mål om at styrke børnenes evne til at indgå i
relationer, opnå accept og anerkendelse, samhørighed med andre børn og voksne over hele landet,
at inddrage forældrene som støttegruppe, ændre fortællingen om lokalområdet samt i målet om, at
projektet skal bidrage til, at flere børn deltager i fritids- og kulturaktiviteter.
I MU afholdes obligatorisk musikundervisning i indskolingen sideløbende med skolens
’almindelige’ musikundervisning. I MU spiller alle børn klassiske instrumenter, blæsere og
strygere. Der er p.t. ca. 120 MU-elever fordelt på 0.-4. årgang. Fra indeværende skoleår er det

18

Fremgår af bilag til ansøgningen og formålsbeskrivelsen indsendt til det daværende Socialministerium, maj 2011.
Siden eksisterer ikke længere, da MU fra indeværende skoleår er fast på budgettet, men d. 29/5-15 er det set her:
www.aarhus.dk/politik/Politikker-og-planer/Mangfoldighed/Integrationspolitik/FI-Projekter/Antidiskrimination-ogmedborgerskab/MusikUnik.aspx
19
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frivilligt for eleverne på 3. og 4. årgang, om de fortsat vil være MU-elever. I den forbindelse afholdt
skolen et arrangement, hvor forældrene skulle skrive under på, at deres børn forpligter sig herpå.
ES-undervisningen varetages af konservatorieuddannede musiklærere i et team bestående af fire.
Derudover fungerer Hanne Corfitsen, der er lærer på Tovshøjskolen, som bindeled og
kontaktperson mellem MU og skolens øvrige personale. Thomas Trønning, der er skolens
pædagogiske leder, tager sig desuden af kontakten til forældre, hvis der opstår forhold, MUlærerene ikke selv kan varetage.
ii)

Sistema Højvang

SH udspiller sig på Niels Ebbesen Skolen og i Dagtilbud Højvangen (børnehave) i Skanderborg. Af
Elsistema.dk fremgår følgende baggrund for projektet:
”I Højvangen i Skanderborg er der et boligområde med ca. 1200 indbyggere som er socialt, mentalt og
fysisk isoleret fra resten af Skanderborg By. Denne del af Højvangen er pt. kategoriseret som et særligt
udsat boligområde, hvorfor der er fokus på at skabe positiv udvikling i området”
(http://elsistema.dk/?page_id=85#skanderborg)

SH er et led i dette arbejde, da en positiv udvikling i området bl.a. indebærer øget integration ifølge
projektleder Louise Viftrup.20 Skoledistriktet for skolen omfatter derforuden et større
parcelhuskvarter, hvilket betyder, at børne- og forældregruppen her er mere blandet. Andelen af
tosprogede børn på skolen er ca. 10-12% fordelt på alle årgange (http://nesskanderborg.skoleporten.dk/sp Tosprogede elever)
SH er resultatet af et bredt samarbejde mellem Kulturskolen Skanderborg, Dagtilbud Højvangen,
Niels Ebbesen Skolen og Projekt Højvang - et boligsocialt initiativ. At det boligsociale initiativ er
involveret gør SH unikt i dansk kontekst, men dette kræver samtidig en ekstraordinær
organisatorisk og kommunikationsmæssig indsats. Den overordnede projektleder er Louise Viftrup
fra Projekt Højvang, projektansvarlig er Julie Heebøl Clausen fra Kulturskolen, mens styregruppen
derforuden består af en repræsentant fra både skolen og dagtilbuddet, skoleleder Kim Fuglsang og
børnehaveleder Birgit Hardorf. SH startede i september 2012 og er til dato blevet finansieret af de
fire involverede institutioner.

20

Forklaret ved formøde med Louise Viftrup d. 18/9-15. Se bilag.
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Visionen21 med SH er, at


Sistema Højvang udvikler det enkelte barns sociale og faglige kompetencer i et fællesskab
omkring glæden ved musik. Det styrker barnets selvværd og selvtillid. Det enkelte barn skal
mestre sociale og faglige strategier, der gør det i stand til at indgå i og bidrage til andre
fællesskaber

Formålene er:


Sistema Højvang skal skabe mulighed for læring af sociale og faglige kompetencer i et rum,
hvor musikken skaber rammen for læring



Sistema Højvang bygger på en tænkning omkring social og faglig udvikling gennem musik

I vision og formål ligger indskrevet et ideal om social og faglig udvikling gennem musik og
musikalske fællesskaber. Dernæst skal SH gøre børnene i stand til at indgå i og bidrage til andre
fællesskaber, hvilket kan forstås som fællesskaber dels på skolen, dels uden for skolen. Der er altså
indskrevet et ideal om øget integration i SH, selvom dette ikke ekspliciteres.
Ligesom MU afholder SH obligatorisk musikundervisning i indskolingen og dagtilbuddet –
sidstnævnte ligeledes med henblik på en tidlig indsats og etablering af et stærkt forældrearbejde.
Det stærke forældresamarbejde tilstræbes fortsat i skolen, idet skolen 3-4 gange årligt inviterer
forældrene til koncert. Fra indeværende skoleår vælger 4. årgang selv, om de vil fortsætte i
orkesterklubben, som blev startet i august 2015 og består af ca. 20 frivillige elever. Det er
intentionen, at orkesterklubben skal skabe rammerne om et stærkt klubfællesskab med musik som
omdrejningspunkt og med udadrettede aktiviteter som koncerter, ture mv. I SH spiller alle elever
strygerinstrumenter, mestendels violin, som er obligatorisk for alle til og med 1. klasse. Herefter
vælger nogle børn at gå over til cello eller klarinet. Undervisningen har ikke været obligatorisk fra
start. Det første år valgte lærerne nogle elever ud, som kunne have særlig gavn af at blive en del af
et musikalsk fællesskab, men dette gik man dog fra, fordi der var ønske ”at styrke almenområdet
med særligt fokus på sårbare børn” (http://elsistema.dk/?page_id=85#skanderborg). Tanken er, at et
løft af alle indebærer et løft af de sårbare.

21

Vision og formål fremgår af den interne konceptbeskrivelse for SH s. 1 og af hjemmesiden for El Sistema Danmark,
se: http://elsistema.dk/?page_id=85#skanderborg
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YoungCare Orkestret

YCO udspiller sig på Lundergårdskolen i Hjørring Vestby. Skolen blev pr. 1. august 2015
sammenlagt med to andre skoler under det overordnede navn Nordvest-skolen. Lundergårdskolen er
en undervisningsafdeling her under, hvilket bl.a. betyder, at skolen deler ledelse og bestyrelse med
to andre skoler. Jeg vil fremover omtale den som en selvstændig skole. Lundergårdskolen ligger op
ad det sociale boligområde Vestbyen og har p.t. 37 forskellige nationaliteter repræsenteret blandt
elever og forældre. Området ligger geografisk isoleret i forhold til Hjørring By og præges af de
typiske problemer for udsatte boligområder.
YCO er resultatet af et bredt samarbejde mellem Hjørring Musiske Skole, Lundergårdskolen og
Børne- og Ungehuset (fritidsklub), der ligger ved siden af skolen og har en lang tradition for
samarbejde med denne. Indtil 2014 var Hjørring Sundhedscenter ligeledes involveret i projektet
under navnet ’Sundt Samspil’. Projektlederen er Christian Larsen, der samtidig leder Hjørring
Musiske Skole. Projektkoordinatoren var indtil 1/1-16 Leif Lund Jakobsen, som dog valgte at
fratræde stillingen til fordel for en stilling i Hjørring Kommune. Dele af hans ansvarsområder blev
herefter overtaget af Trine Krogsgaard Frederiksen. YCO blev oprindeligt startet med en støtte på 1.
mio. kr. i fondsmidler fra den senere konkursramte Landorganisationen YoungCare, som også har
stået bag andre ES-projekter i Danmark, bl.a. i Rødovre og Køge. Af det tidligere Ministerium for
By-, Bolig- og Landdistrikter er desuden bevilliget 1,4 mio. kr. fordelt over en periode på fire år,
2013-16. Disse midler rinder ud i slutningen af 2016, hvorfor Christian Larsen, arbejder på at gøre
YCO økonomisk bæredygtigt og uafhængigt af ministerier, fonde mv. Finansieringen deles derfor i
det kommende år mellem de involverede parter.
De overordnede formål22 med YCO er:

22



At børnene opnår accept og anerkendelse



At børnene får selvværd og selvtillid



At børnene gennem musik får en samhørighed med andre børn og voksne over hele landet



At styrke børnenes evne til at indgå i sociale relationer



At styrke børnenes faglige kompetencer

Fremgår af projektbeskrivelsen for YCO, s. 2-3.
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At styrke børnenes vilje og formåen til at gennemføre en uddannelse

De specifikke mål på længere sigt er, at børnene:


Inkluderes



Får bedre selvværd



Bliver bedre i sociale samspil



Er aktive i de netværk, de har opbygget i forløbet



Fortsætter i relevant aktivitet med andre børn



Fortsætter kontakten med de opnåede relationer, frivillige voksne og forbindelser fra andre
orkestre



Selv danner interessegrupper uden de voksne



Som voksne bliver en aktiv del af samfundet og generelt klarer sig bedre ift. uddannelse,
kriminalitet og livskvalitet

YCO adskiller sig grundlæggende fra de andre projekter ved ikke at være obligatorisk, men et
særligt til de børn, som inviteres til at blive en del af orkestret. Man startede med 20 pladser i
orkestret, men i indeværende skoleår udvides orkestret til 30 børn i målgruppen 6-12 år. Der kræves
ingen særlige musiske forudsætninger, ligesom der er lige adgang uanset køn, etnicitet mv. Børnene
udvælges af lærere og pædagoger fra Lundergårdskolen og Børne- og Ungehuset efter en række
kriterier ud fra en helhedsvurdering af det enkelte barn. Disse kriterier er:23


Børn fra familier med dårligt eller ikkeeksisterende netværk i lokalsamfundet



Børn fra familier, hvor manglende økonomiske ressourcer hæmmer børns sociale
muligheder

23



Børn fra familier, hvor der ikke er tradition for uddannelse



Børn fra familier med dårlige eller ikkeeksisterende danske sprogkundskaber



Børn fra misbrugsfamilier



Børn med dårlige sociale kompetencer

Fremgår af projektbeskrivelsen for YCO, s. 2.

~ 40 ~

Stine Møgelbjerg Johansen
Stud. 20095664
Speciale

Musikvidenskab
Institut for kommunikation og kultur
Aarhus Universitet

Det er tydeligt, at målene er bredt funderet og sigter mod øget social inklusion og integration af
målgruppen, så børnene klarer sig bedre i uddannelsessystemet, bliver en aktiv del af samfundet,
bliver bedre til at danne sociale relationer mv.
Undervisningen i YCO består af tre dele: soloundervisning, orkesterspil og spil-sammen-lørdag,
hvor de musiske og sociale mentorer deltager. I YCO spiller alle børn klassiske blæserinstrumenter,
og al undervisning varetages af konservatorieuddannede lærere. Soloundervisningen foregår
ugentligt i skoletiden, hvor børnene ’tages ud’ ca. 20 min. af den øvrige skoleundervisning til fordel
for soloundervisningen, og den muliggøres af, at projektet omfatter langt færre børn end de øvrige.
Orkesterspillet, der involverer alle børn i YCO, foregår ligeledes ugentligt i skoletiden, dirigeret af
Gunnar LaCour, som også varetager dele af soloundervisningen. Spil-sammen-lørdag er både et
musisk og socialt initiativ, hvor børnene spiller sammen med en række musiske mentorer, som
frivilligt er tilknyttet orkestret. Disse støtter børnene musikalsk og fungerer samtidig som
forbilleder for børnene. Her foruden er en række sociale mentorer, som f.eks. hjælper børnene med
at lave mad, hjælper i konflikter, støtter mv. Derudover tager YCO på BandCamp to gange om året,
ligesom de ofte spiller koncerter, f.eks. ved officielle arrangementer i kommunen. YCO har bl.a.
været i Göteborg til Sistema-festivalen ’Side By Side’, i Fårup Sommerland, og til sommer skal
orkestret spille i Tivoli i KBH til Musikskolernes Dag.24

6. Analyse og diskussion
a) Om analysen
Da alle tre projekter er inspireret af ES, er der selvsagt en række grundlæggende ligheder mellem
dem; de arbejder alle for at skabe personlige og sociale forbedringer blandt børn og unge,
undervisningen er gratis og varetages af konservatorieuddannede lærere, og der spilles på klassiske
instrumenter, blæsere og strygere. Der er imidlertid også en række forskelle. På baggrund af de
empiriske data vil jeg i det følgende foretage en komparativ analyse af de tre projekter med fokus
på, hvordan de kan bidrage til øget social inklusion og integration. Den positive sociale udvikling
angår både socio-musikalske og socio-kulturelle aspekter. Således behandler analysens to første
afsnit (b og c) den socio-musikalske udvikling, mens analysens tre næste afsnit (d, e og f) angår den

24

Se evt. videoen ’Sundt Samspil’ for en uddybning af YCO’s aktiviteter
http://www.sundhedscenter.hjoerring.dk/Hjoerring-Sundhedscenter/Sundt-Samspil-i-Hjoerring-Vestby/Videoer-omSundt-Samspil.aspx
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socio-kulturelle kontekst. Analysen er primært foretaget på baggrund af en kodning af
transskriptionerne af de fem kvalitative interviews. Kodning er iflg. Kristiansen ”en form for
datareduktion, [der] beskriver den proces, hvor man identificerer og navngiver mere eller mindre
afgrænsede databidder, som på en eller anden måde eksemplificerer den samme deskriptive eller
teoretiske idé” (Kristiansen 2015, 484). De givne data er systematiseret efter de begreber og temaer,
som teoridelen centrerer sig om, og jeg har således foretaget en begrebs- eller teoristyret kodning på
baggrund af de empiriske data (ibid, 485). Med henblik på at afdække specialets problemfelt vil
analysen belyse følgende hovedtemaer: social udvikling i og med musik, musikalske
fællesskaber, koncerter og udadrettede aktiviteter, forældresamarbejde og skabelsen af en
anden fortælling om ghettoen. Det er således disse forhold, jeg vil holde op mod hinanden i den
komparative analyse, som primært foretages med udgangspunkt i de empiriske interviewdata.
Feltarbejdet betragtes i denne sammenhæng som en art baggrundsviden, der kan understøtte de
øvrige data. Analysen vil løbende rejse og reflektere over en række problemstillinger, som jeg
vurderer relevante i komparationen, og som opsamlende sættes i perspektiv i diskussions-afsnittene
’Begrænsede musikalske fællesskaber?’ og ’ES som redskab til øget integration?’. Parenteserne i
analysen vil indeholde informationer om, dels hvilket interview, der er tale om, dels hvilket
minuttal, der henvises til i det refererede/citerede. Interviewet med Bjørg Lindvang (Sistema-lærer i
MU) er nummer 1, Christian Larsen (mentor i YCO og leder af Hjørring Musiske Skole) nummer 2,
Pia Jæger (folkeskolelærer på Niels Ebbesen Skolen, underviser i SH) nummer 3, Pia Nygaard
(Sistema-lærer i SH) nummer 4 og fokusgruppe-interviewet med forældre fra SH nummer 5.
Således vil (3, 4:27) eksempelvis henvise til interview med Pia Jæger, 4 min. og 27 sek. inde i
interviewet. Desuden vil de etnografiske interviews med forældre fra YCO og MU inddrages. For
uddybning af data henvises til lydfiler, transskriptioner, observationsskemaer for feltarbejdet og
egne noter fra etnografiske interviews samt formøder, se bilag.

b) Social udvikling i og med musik
Det tyder på, at såkaldt socio-musikalsk udvikling af børnene ved collaborative musicing (Ansdell
& Pavlicevic 2009) er at finde i større eller mindre grad i alle tre projekter. Dvs. at sociale og
musikalske kompetencer udvikles i og med hinanden som to gensidigt afhængige størrelser, hvilket
er kommet til udtryk i både feltarbejdet og de foretagne interviews. Det sker dog i varierende grad
og på baggrund af forskellige musikpædagogiske tilgange. Bjørg Lindvang fra MU udtaler om
baggrunden herfor:
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”Grunden til vi overhovedet bruger musik herude i det her sociale arbejde, som vi jo laver, det er jo fordi
vi har en underforståelse af musik (…) Musik kan ikke fungere, sammenspil kan ikke fungere, hvis man
ikke følger nogle regler for samspil, og det er nogle regler for samvær simpelthen” (1, 16:10).

Med musik følger altså nødvendigvis en social bevidsthed, hvilket også er grundtanken i CoMT og
musicking. Musiks iboende sociale natur som samværs- og kommunikationsform danner grundlag
for at bruge musik i socialpædagogisk arbejde og integration, idet vi i og med musik lærer at omgås
hinanden respektfuldt. MU arbejder med musik som middel til at nå sociale mål, men samtidig
fremhæves det af Bjørg, at musik for at kunne være et middel, også er nødt til at være et mål (1,
18:09). Dette pointeres også af Christian Larsen fra YCO, selvom formålsbeskrivelserne for både
MU og YCO fremhæver musik som middel. Christian forklarer herom:
”Altså for mig er musikken det højeste mål, og så kommer det andet med. Altså det er jo rigtig fint, at
man bliver en god samfundsborger, men jeg synes, musikken i sig selv er vores mål (…) Men der er jeg jo
bare loyal over for det, at det er dét, vi har søgt penge til, og vi går efter de mål dér [de sociale]. Men der
er jo også noget socialt i musik jo. Ja, der er faktisk nogen, der mener, at det er derfor, musik er opstået.
Altså det er den der følelse af at være med i en stamme og mærke, at man er sammen med andre (…) de
penge vi har fået der, er jo typisk til at give et kvarterløft i forbindelse med en udviklingsplan for et
bestemt område, som har nogle sociale problemer (…) og det er jo ikke bare sådan for at snakke dem efter
munden, for jeg tror jo på, at vi forfølger de dér mål [de sociale] (…) Hvis vi snakker musiceren som
social aktivitet, så nej, så kan man ikke adskille dem (…) man kan ikke adskille den sociale kontekst og
selve tonerne. Og man kan sige, hvis et orkester fungerer godt socialt, så lyder det også godt – og
omvendt” (2, 51:15-54:00)

Det har dog ikke været musik som mål i sig selv, der har været bevillingsudløsende for hverken MU
eller YCO, hvilket vidner om andre økonomiske interessenter i projektet end de, der har det rent
integrationsmæssige for øje. For at få økonomisk støtte har projekterne været nødt til at profilere sig
på at skabe positive sociale forandringer, men musik i sig selv opfattes af de økonomiske
bidragydere ikke som mål, og heri ligger en diskussion af musiks væsen og mål. Er den kunstnerisk,
æstetisk, politisk, social? Det er givetvis umuligt at adskille disse mål, som Christian antyder. De
officielle mål for både MU og YCO (målene er ens, blot oplistet i forskellig rækkefølge) tillader
tilsyneladende ikke denne diskussion. Her kommer en klar forventning om øget social inklusion og
integration til udtryk ved uddannelsesparathed, evner til at indgå i sociale relationer, accept og
anerkendelse, samhørighed med andre børn og voksne, samt at fortællingen om ghettoen skal
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ændres.25 Men da musik ikke nævnes eksplicit mere end et par gange i formålsbeskrivelsen for MU
og YCO, hvad er så egentlig dets rolle? Bjørg kommer med et bud herpå, idet hun beskriver musik
som ’et fælles tredje’:
”Vi kan mødes i musikken som ’et fælles tredje’, når vi spiller sammen (…) Hvis vi f.eks. opdager den
her fællesskabsfølelse, der er ved at starte og stoppe samtidig, og vi kommer i godt humør og vi får
energien løftet sammen (…) Og ved at bruge orkesterspillet og ikke solospillet, så er vi jo ude i det her
med, at du er nødt til at give plads til dine kammerater for, at det her kan fungere. Du er nødt til at lytte og
være opmærksom på din dirigent (…) Jeg bruger f.eks. storskærmen som nodestativ for at skabe fælles
fokus for at undgå, at det kommer til at dreje sig om solopræstationer og den enkeltes instrumentspil (…)
og når lyden ligesom kører, så er der ikke andet at gøre end at spille med. Når det så lykkes, så giver det
gåsehud, og så er vi i mål et øjeblik (1, 17:10-22:13).

Musik som ’et fælles tredje’ er altså iflg. Bjørg en vej til at forene de musikalske og sociale mål.
Samme pædagogiske tilgang dominerer i YCO. Fællesskabet er centreret om musik, som både
fordrer og befordrer gode relationer og det at være et velfungerende arbejdsfællesskab, som
Christian forklarer (2, 11:59). Det musikalske fællesskab kræver og er derfor iflg. Christian med til
at udvikle kompetencer til at lytte, vente, have selvkontrol, indlevelse og kollektiv bevidsthed (2,
16:18), hvilket vi så begrebsliggjort ved Pavlicevics begreb musicing-organisme (Pavlicevic 2010).
En musicing-organisme, der forstås som kulminationen af musicianship-in-action, altså tredje trin i
Ansdell og Pavlicevic’ model over socio-musikalsk udvikling (Ansdell & Pavlicevic 2009) kræver,
at alle i gruppen deltager i det musikalske flow; byder ind, lytter, venter mv. Forståelsen af en
musicing-organisme begrunder og rummer grundfilosofien i ES: at man udvikler sociale
kompetencer og dermed bliver en god borger ved at være en god orkestermusiker, idet man kan
vente, lytte mv. Musikalsk-teknisk kunnen, f.eks. kendskab til instrumenter, skalaer, akkorder,
melodier osv. knytter sig konkret til musikudøvelsen og dermed modellens andet trin, musicianship.
Disse kompetencer har iflg. Christian mere teknisk karaktér, mens at lytte, vente mv. er
almenmenneskelige kompetencer (2, 16:30), som iflg. modellen udvikles i tredje trin ved
sammenspil i en musicing-organisme. Instrumentkendskab og musikalsk-teknisk kunnen (andet
trin) forudsætter iflg. teorien det musikalske fællesskab, musicing-organismen (tredje trin), hvilket
er interessant i forhold til udviklingen af social inklusion og integration i de tre projekter. YCO
tilbyder både solospil og orkesterspil, hvilket synes at styrke både det musikalske og sociale

25

Se formålene oplistet i projektbeskrivelserne i afsnittet ’Kontekst’ ovenfor.
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fællesskab. I solospillet trænes instrumentfærdigheder (andet trin), hvorved børnene tilsyneladende
får bedre forudsætninger for at indgå ligeværdigt og deltage i orkesterspillet (tredje trin), som i
feltarbejdet i YCO fremstod velfungerende musikalsk set. Jeg observerede desuden, at det sociale
fællesskab synes stærk i YCO, hvilket bekræftes af Christian, som vi senere skal se. Man kunne
altså med modellen spørge, om instrumentkendskab og musikalsk-teknisk kunnen (andet trin) har at
gøre med den udvikling af et stærkt inkluderende fællesskab, som synes at finde sted i YCO?
Heroverfor står MU og SH, som griber det anderledes an. I SH er der umiddelbart stort fokus på
instrumentspillet og tekniske færdigheder (andet trin), og mindre fokus på sammenspil (tredje trin),
idet undervisningen mestendels foregår som en art ’solospil på hold’, hvor undervisningen er
rammesat således, at alle børn skal spille det samme på samme tid og med fokus rettet mod læreren.
Ind imellem praktiseres sammenspil i mindre omfang. Som det senere skal uddybes, oplever
lærerne her ikke, at SH-undervisningen formår at skabe rammerne for, at alle børn oplever at være
inkluderet i fællesskabet. Man kunne derfor igen med modellen spørge, om det relativt store fokus
på instrumentspil (andet trin) og det tilsvarende mindre fokus på orkester- og sammenspil (tredje
trin), har betydning for, at lærerne oplever, at undervisningen ikke umiddelbart formår at skabe
rammerne for, at alle børn oplever at være inkluderet i det musikalske fællesskab? I MU praktiseres
ikke solospil som sådan, men instrumentspil på mindre hold for de frivillige elever i 3. og 4. klasse,
som derudover også mødes ugentligt til egentligt orkesterspil, som i feltarbejdet fremstod relativt
velfungerende musikalsk set. De mindre hold styrker givetvis instrumentkendskabet og den tekniske
kunnen i tilstrækkelig grad til, at orkesterspillet kan fungere, og Bjørg oplever da også overordnet
her, at undervisningen skaber rammer for, at alle børn oplever at være inkluderet i det musikalske
fællesskab. Har dette mon at gøre med, at Bjørg, som vi så ovenfor, med sine didaktiske valg
forsøger at undgå fokus på den enkeltes instrumentspil og i stedet fremhæver og stimulerer fælles
fokus og flow? Hvad betyder den enkeltes instrumentfærdigheder for sammenspillet? Det kan under
alle omstændigheder synes naturligt, at det ikke er muligt at indgå ligeværdigt i orkesterspil, hvis
man ikke mestrer et instrument i nogenlunde grad, og det lader her til, at en vis balance mellem
musikalsk-tekniske instrumentfærdigheder og orkesterspil gør sig gældende i forhold til, at alle børn
oplever at være inkluderet i det musikalske fællesskab.
Selvom SH ikke praktiserer decideret sammenspil, så bekræftes den socio-musikalske udvikling af
børnene dog overodnet set af de interviewede forældre fra SH. F.eks. fortæller en far, at hans datter
har fået øget selvværd, selvtillid og mere mod på tingene samt hviler bedre i sig selv, og han
oplever, at det hænger sammen med, at hun har fået instrumentkendskab og kan spille et instrument,
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som for mange er svært at mestre (5, 4:30-6:25). En mor fra SH beretter om en lignende positiv
udvikling og fortæller, at hendes datter er meget stolt af at spille et ’vokseninstrument’. Denne
mestring angår musicianship (Ansdell & Pavlicevic 2009). Moren fremhæver desuden, at datteren
bruger musik til finde ro og udtrykke sig f.eks. ved at digte små sange om familien, skolen mv. (5,
8.30; 20.03). To af forældre fra SH fortæller endvidere, at deres børn er blevet mere udadvendte,
bedre til at dele og samarbejde med søskende og kammerater samt mere sociale med SH (5, 11:05;
44:30): ”Ja, han bliver lidt mere social, kan man sige”, udtaler en far (5, 44:30). De tre forældre
understreger, at de oplever, at SH er med til at knytte bånd, som de ikke kunne se skulle knyttes på
anden vis, idet det musikalske fællesskab omfatter alle børn – også de, der ikke umiddelbart er så
interesserede i at stå frem og være ’på’ ved f.eks. koncerter. Her skaber SH et musikalsk rum, hvor
børnene føler sig trygge og kan bidrage til fællesskabet på deres måde (5, 28:00; 47:20). Herved
lægges grobund for et stærkt og udvidet fællesskab, der omfatter hele skolen f.eks. ved sange om
Skanderborg Sø, Niels Ebbesen Skolen mv. (5, 28:55). Forældrenes positive indtryk af SH’s sociale
betydning for deres børn udfordrer Ansdell og Pavlicevics model, som vi så ovenfor. Hvordan kan
det være, forældrene oplever en tilsyneladende positiv social udvikling med deres børn, når der i SH
fokuseres mere på instrumentkendskab og teknisk kunne end sammenspil, som iflg. teorien særligt
er medvirkende til social udvikling? Iflg. de tre forældre finder en social udvikling tilsyneladende
sted, om end denne delvist tilskrives instrumentkendskab, som vi så to forældre fremhæve. Det er
påfaldende, at lærerne i SH har en anderledes blandet oplevelse. Det kan hænge sammen med flere
ting. Forældrene er ikke med i den ugentlige SH-undervisning og oplever ikke de problemer, der
måtte være her. De oplever derimod primært SH, når deres børn til koncerter står frem med et
færdigpudset produkt. De oplever endvidere, at deres børn trives og oplever at være inkluderet i
fællesskabet i SH, hvilket iflg. lærerne ikke gør sig gældende for alle børn. Jeg har tilsyneladende
talt med forældre til børn, der rent faktisk oplever at være inkluderet i fællesskabet. Trods
ovenstående forhold oplever begge lærere i SH dog, at undervisningen er med til at stimulere og
udvikle det musikalske og sociale fællesskab for mange børn. Pia Jæger giver et eksempel på en
oplevelse med 2. klasse:
”de stod i rundkreds og bare sang den her sang for fulde gardiner, og det lød bare smaddergodt! Og der
var fuldstændig stille bagefter, der var ikke en lyd bagefter, der var ikke en eneste der snakkede. Og man
kunne se på dem, at de havde tænkt ’Wauw!’. Det er dé oplevelser, vi skal have! Sådan er det. Og det var
bare en sang i dag (…) og når de kan det her bare ved at synge sammen, så synes jeg, det er fedt! Så
synes jeg, vi rammer den dér: vi har produceret noget fed lyd sammen i dag” (3, 25:15-26:26).
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Pia forklarede mig, at børnene stod i rundkreds og kiggede intenst på hinanden, og hun havde
oplevelsen af et stærkt musikalsk fællesskab. Pia Nygaard giver ligeledes et eksempel på en god
musikalsk fællesoplevelse med 2. klasserne:
”i torsdags der tror jeg faktisk, 2. klasserne var lidt stolte. Altså havde sådan en følelse af, ’Hey, vi gjorde
det her sammen!’ Vi havde tre 2. klasser samlet til at spille til ’Marias Varme’ til morgensang foran både
1., 2., 3. og 4. klasser og lærere. Og det her med at stille dem op på sådan et lille bitte sted, der var, og de
fik lov til at spille det her nummer alle sammen, det tror jeg, de synes var rigtig fedt! Og det lød godt, det
lød rigtig godt faktisk. Der var mange, der lige rejste sig lidt og fik sådan en [retter ryggen] (…) og det er
jo en følelse af at være med i noget, og det er vel én eller anden form for fællesskab” (4, 7:26).

Pia Jæger understreger, at man som musiklærer er ansvarlig for at muliggøre, at børnene føler sig
som en værdifuld del af og bidrager til det musikalske fællesskab. Dette stiller krav til en didaktisk
rammesætning af undervisningen, som giver børnene mulighed for at få stærke musikalske
oplevelser sammen (3, 28:10). F.eks. ved at starte og stoppe aktiviteter på de rigtige tidspunkter, så
mest mulig musikalsk flow opretholdes og opnås. Dernæst er det afgørende, at læreren er engageret
og formår at smitte eleverne med sit engagement. Derfor gør Pia Jæger meget ud af at skabe god
stemning og fortælle børnene, at hun forventer, at de har en positiv indstilling til undervisningen (3,
27:10). Bjørg fra MU er tilsvarende meget engageret i undervisningen og børnene, hvilket iflg.
teorien har stor indvirkning på forældrenes engagement og dermed børnenes faglige og sociale
udvikling. Bjørg inviterer f.eks. forældrene med i undervisningen og er initiativtager til månedlige
onsdagskoncerter, Venstays. Derudover udarbejder hun frivilligt i indeværende skoleår en stor MUblomst i pap, der som et slags års-hjul skal motivere børnene helt frem mod Tivoli-turen til sommer.
Hver måned sætter Bjørg et nyt blad på blomsten med f.eks. billeder af børnene eller tekster til de
sange, de har sunget. Det visuelle heri skal være med til at styrke motivationen og drivkraften hos
børnegruppen (1, 1:11:10). MU inviterede i starten af indeværende skoleår desuden forældrene til
de frivillige børn indenfor til kaffe mv. for at underskrive kontrakter på, at deres børn forpligter sig
på at være MU-elever med det engagement og den tid, det kræver. Disse tiltag har tilsyneladende
styrket engagementet hos forældrene, hvilket ifølge teorien bidrager positivt til børnenes sociale
udvikling. Vi har her set, at såkaldt socio-musikalsk udvikling af børnene finder sted på forskellig
vis på baggrund af lærerens engagement, og hvordan undervisningen rammesættes. Det lader her til,
at en vis balance mellem instrument- og orkesterspil samt et stærkt lærerengagement bidrager
positivt til, at børnene udvikler sociale kompetencer i og med det musikalske fællesskab.
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c) Musikalske fællesskaber – inklusion eller eksklusion?
Vi skal her fokusere på, hvordan projekterne på forskellig vis skaber forudsætninger for at give
børnene oplevelsen af at være inkluderet i det musikalske fællesskab. Det er en analytisk
hovedpointe i det følgende, at sammenspil og tryghed tilsyneladende er væsentlige elementer i
forhold til at inkludere alle børn i det musikalske fællesskab.
En grundlæggende forskel på de tre projekter er, at MU og SH afholder obligatorisk undervisning til
og med hhv. 2. og 3. klasse, mens børnene i YCO er ’særligt udvalgte’. Bagrunden herfor er
forskellig. I MU vurderes så godt som alle børn som særligt udsatte, idet stort set alle bor og lever i
ghettomiljøet. Derfor er der ifølge Bjørg Lindvang er et behov for at løfte den brede flok generelt:
”Det er obligatorisk, fordi det er et socialt projekt. Vi skal ændre livsvilkårene for de her børn, dvs.
dem alle sammen” (1, 34:20). Bjørg udtaler om børnegruppen, at den er yderst sårbar, og at
progressionen er meget langsom, både musikalsk og socialt (1, 14:58). Hun uddyber: ”Det er typisk
også børn, der kan have nogle sociale udfordringer, kan have det svært hjemme, altså hvor hjemmet
har udfordringer også” (1, 11:30). Desuden opleves, at familierne typisk flytter væk fra området, når
de bliver mere integrerede, hvilket betyder stor udskiftning og ustabilitet. På baggrund heraf
omfatter MU alle børn. Tovshøjskolen er 100% tosproget, hvilket gør MU unik i forhold til de
andre projekter, der også omfatter en vis andel etnisk danske børn.
I SH afholdes tilsvarende obligatorisk undervisning til og med 3. klasse ud fra logikken, at et løft af
den brede flok, samtidig betyder et løft af de udsatte børn. Skoledistriktet er som sagt delt mellem to
nærliggende boligområder: en boligblok og et parcelhuskvarter. Gruppen af udsatte børn er dermed
ikke så stor som i MU: ”men de fylder jo til gengæld. Især børn med diagnoser fylder enormt
meget!” (4, 1:30), oplever SH-lærer Pia Nygaard. Man har dog valgt den obligatoriske undervisning
for at undgå stigmatisering ved udvælgelsen, forklarer projektleder Louise Viftrup.26 Ved siden af
den obligatoriske undervisning er ca. 20 frivillige elever fra de involverede årgange med i
orkesterklubben, der som sagt er et gratis tilbud fra indeværende skoleår. Både lærere og forældre
har positive forventninger til orkesterklubben som et tiltag, der kan øge inklusion og integration, når
den bliver mere veletableret. En far fra SH fremhæver f.eks., at han forventer, orkesterklubben kan
skabe et større fællesskab omkring øvning, således at børnene oftere mødes for at øve efter skoletid.

26

Forklaret ved formøde d. 18/9-15. Se bilag.
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Det har han selv erfaret med sin datter, som fik en ny veninde i klassen, da hun sidste år gik over til
at spille cello, som de øvede sammen (5, 32:25). Orkesterklubben i SH kan sammenlignes med
YCO, idet de begge består af ca. 20 elever, som mødes på ugentlig basis om både sociale og
musikalske aktiviteter. I YCO opleves dog umiddelbart ikke de inklusionsproblemer, som vi så, Pia
Nygaard oplever i den daglige SH-undervisning. Dette kan skyldes, at YCO består af en mindre
gruppe, som børnene kan overskue, og at disse børn er sammensat af lærere/pædagoger ud fra hvem
de vurderer, ville have gavn af at blive en del af et sådan fællesskab. På baggrund heraf kan man
antage, at orkesterklubben i SH på sigt kan skabe rammerne for et stærkt musikalsk fællesskab,
hvor børnene oplever at være inkluderet. Dette er dog ikke entydigt: Selvom disse fællesskaber
givetvis styrker den sociale inklusion i gruppen, kan man omvendt dog spørge, om sådanne
afgrænsede fællesskaber ikke samtidig risikerer at skabe potentiel eksklusion, idet fællesskabet
begrænser sig til at gælde en mindre gruppe udvalgte børn?
Sidste skoleår udvalgte SH-lærerne i samarbejde med dansklærerne nogle børn til ekstrahold, der
var en art forløber for orkesterklubben. Her var det målet at samle en blandet gruppe børn fra
forskellige samfundslag, kulturer mv. i et orkester med henblik på at skabe social og kulturel
udveksling og øget integration mellem en mindre gruppe børn, som typisk ikke ville skabe
relationer (3, 19:00). Der blev dog aldrig fulgt op på disse sammensatte hold, som i dag er udskiftet
med den frivillige orkesterklub. Der er uenighed mellem lærere og ledelse om, hvorvidt det var den
rigtige strategi. De lærere, jeg har talt med, udtrykker generelt frustration over, at alle børn ved
obligatorisk undervisning skal pålægges violinspil (fra 2. klasse kan nogle dog vælge cello og
klarinet) (3, 21:50; 4, 4:24), selvom en far i fokusgruppeinterviewet giver udtryk for, at han er glad
for, at SH omfatter alle børn til og med. 3. klasse, da det iflg. ham er med til at skabe et større
fællesskab og desuden en god overgang mellem børnehave og skole (5, 24:48). Iflg. både Pia
Nygaard og Pia Jæger har særligt orkesterklubben et langt større potentiale i forhold til at skabe et
musikalsk inkluderende fællesskab end SH-undervisningen, som den er i dag. Dette iflg. Pia
Nygaard fordi orkesterklubben er et frivilligt tilbud, som børnene ville være mere motiverede for,
og fordi orkestret har potentiale til at skabe rammerne om et klubliv, hvor en mindre gruppe børn
kan hænge ud, øve, tage på ture mv. (4, 2:47). Iflg. Pia Jæger fordi orkesterklubben prioriterer
sammenspil. Hun så dog allerhelst, at børnene var udvalgt til orkestret med henblik på at skabe
fællesskab på tværs af typiske sociale skel. Hertil kan man dog spørge, om et sådan
orkesterfællesskab modsat intentionen kunne virke ekskluderende ved ikke at omfatte alle børn? I
SH er der som sagt flere såkaldt ressourcestærke børn pga. det blandede skoledistrikt, men SH
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formår iflg. Pia Jæger desværre ikke at blande disse grupper nok i forhold til, at en socioøkonomisk
og kulturel udveksling mellem forskellige samfundslag finder sted. Denne del faldt ud af projektet,
da der ikke blev fulgt op på de blandede hold, ”hvor de faktisk blev blandet på et socialt aspekt,
men også sådan økonomisk-socialt og tosprogsmæssigt (…) så derfor så fosvandt inklusionsaspektet for mig at se” (3, 19:30; 18:13), siger Pia Jæger. Hverken Pia Jæger eller Pia Nygaard ser
inklusions-potentialet i udpræget grad i den daglige SH-undervisning, som foregår på hold, men
uden decideret sammenspil som sådan (3, 31:55; 4, 10:40). De udtrykker omvendt frustration over,
at der fra ledelsen tilsyneladende er et ønske om, at alle børn skal spille violin, om end Pia Nygaard
påpeger fordele ved violinspil f.eks. udvikling af krydsmotorik og finmotoriske færdigheder (4,
5:27). De to lærer oplever dog overordnet i hverdagen, at SH ikke formår at inkludere alle elever i
fællesskabet om at spille violin. Pia Jæger siger:
”Nej. Jeg oplever endda faktisk, at vi ekskluderer på en rigtig grov måde! Der er simpelthen nogen, der
ikke kan rumme det, og det bliver rigtig tydeligt, hvem der ikke kan rumme det. Om det er pga. diagnoser
eller andre ting – de bliver så udstillede af det” (2, 21:20).

Pia Nygaard bekræfter og hævder, at disse børn ville få langt mere ud af at få et andet tilbud (4,
1:55). Der opstår her et sammenstød mellem mål og middel, som afspejles i et lærer- og et
ledelsesperspektiv. Målet fra ledelsen er at inkludere alle ved fællesskabet om violinspillet på hold,
men lærerne oplever det modsatte. Dette fik jeg bekræftet i feltarbejdet, hvor der i flere af timerne
var børn, der slet ikke kunne deltage, f.eks. en dreng, som fik lov til at spille iPad hele timen. Pia
Jæger fortæller desuden om en anden dreng, som hun med morens samtykke så sig nødsaget til at
tage ud af undervisningen til et andet lokale med det formål, at han kunne få lov at arbejde med
musikanalyse. Her blev det præciseret over for hende fra ledelsen, at alle børn skulle spille violin
(3, 23:12). Med Alenkærs tre aspekter af inklusion i baghovedet, oplevede førstnævnte dreng en
faglig eksklusion, da han ikke kunne deltage i violinspillet, og sidstnævnte dreng tilmed en fysisk
eksklusion, idet han blev flyttet til et andet lokale. Hermed opstår oplevelsen af social eksklusion,
som Pia Jæger ligeledes pointerer. Idealet fra ledelsens side er det modsatte, men det tyder på, at
midlet til at opnå dette faktisk svækker målet, inklusionen, I MU opleves ikke problemer i samme
grad angående social eksklusion. Her observerede jeg under feltarbejdet, at der generelt tages flere
hensyn til, at elever kan bidrage forskelligt til det musikalske fællesskab. En dreng i 0. klasse, der
tydeligvis havde det svært og derfor havde en støttepædagog med, fik eksempelvis lov at sidde med
i rundkredsen hele timen, men uden egentlig at deltage aktivt. Da der skulle synges navnesang og
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det blev hans tur, sagde han ingenting. Bjørg opfordrede ham flere gange til at deltage, men
pressede ikke på. Risikoen for oplevelsen af eksklusion ser altså ikke ud til at være lige så stor, hvis
børnene oplever at kunne deltage forskelligt i det musikalske fællesskab. Oplevelsen af social
inklusion opnås altså tilsyneladende i højere grad ved at åbne op for en mere differentieret
undervisning, som tager højde for børns forskelligheder, hvilket f.eks. kan ske ved at give børn
forskellige roller og instrumenter. Dette sker ikke i SH ved den nuværende form, der ofte minder
om ’solospil på hold’, som vi så i forrige afsnit. Pia Jæger siger i den forbindelse: ”Så hvis man
turde at åbne op for, at det skal være mere sammenspils-baseret, så tror jeg også, man ville fange
flere” (3, 30:05). Hun pointerer dog, at SH bestemt bidrager med noget værdifuldt, særligt når
elementer fra SH-undervisningen kobles med den ’almindelige’ musikundervisning. Hun siger:
”så vi gør vores strengeinstrumenter til en del af et sammenspilsnummer. Og når vi gør det, så forstår de
det, er min opfattelse. Så kan de virkelig se, ’Okay, vi har lært noget, vi kan faktisk bruge det til noget!’.
Det dér med, at vi kan læse, at når der står et d, jamen så skal jeg spille på d-strengen, og d1, jamen så
skal jeg spille med 1. finger på d-strengen. De kan faktisk læse sig til det. Og det er næsten sådan, at man
kan se det i deres øjne, ’det her, det giver mening’. (3, 14:28).

Pia Nygaard er enig i, at SH ikke bidrager nævneværdigt til at skabe fællesskab, ud over hvad der
allerede sker i den daglige folkeskoleundervisning:
”det eksisterer ikke, ikke endnu (…) selve det dér fællesskabs-noget, det handler altså mere om
orkesterklubben, synes jeg personligt. Dér kan jeg bedre se, at det kan ske. Fordi fællesskabet på skolen,
er jo det fællesskab de har på skolen. Det har ikke noget med musikundervisningen [Sistema] at gøre for
mig at se” (4, 9:05-10.05).

Iflg. lærerne formår SH altså ikke at øge den sociale inklusion ved den nuværende form. Anderledes
er det hos lærerne i YCO, der i højere grad oplever, at alle børn kan inkluderes i det musikalske
fællesskab. Det kan umiddelbart ellers synes ekskluderende, at YCO vælger særlige børn ud, men
pointen er, at de sociale kompetencer, børnene udvikler i det musikalske sammenspil, kan overføres
til andre sociale sammenhænge og på den måde på sigt virke inkluderende og integrerende, også på
samfundsplan. Christian Larsen forklarer:
”Men den måde man indgår i en orkesterprøve eller et orkestersamarbejde, det er jo noget, man kan føre
over på alle mulige andre situationer, hvor de kompetencer man får i et orkester, de kan bruges i alle
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mulige andre sammenhænge (…) Og det er jo ligesom grundfilosofien i hele det dér Sistema, at man
lærer at blive en god borger, hvis man bliver en god orkestermusiker” (2, 16:10).

Christian mener desuden, at YCO er kommet ud over risikoen for at ekskludere og stigmatisere
børnene, idet de har gjort meget ud af at skabe en positiv diskurs om børnene, som de ser ud til at
være lykkedes med. Han fortæller f.eks., at børnene er glade for at være udvalgt til YCO, hvilket ses
ved, at de ofte går rundt i deres YCO T-shirts, som de stolt viser frem. Der er blevet status over at
være udvalgt til orkestret. Dette sker iflg. Christian, bl.a. fordi børnene er blevet dygtige til at spille
musik og optræder i mange forskellige sammenhænge på skoler, i kommunen ved receptioner mv.
(2, 20:27). Derudover tilbyder YCO børnene og familierne et fællesskab, en frisk start og
muligheden for at bygge deres selvværd og identitet op på ny omkring de positive oplevelser, musik
giver (2, 4:09). I indeværende skoleår skal orkestret som sagt udvides med 10 børn, som iflg.
Christian skal vælges mere bredt ud med henblik på at føre YCO over i ”normal drift” (2, 22:00).
Orkestrets lærere og mentorer har stor tillid til, at det er de ’rigtige’ børn, der udvælges. Lærere og
pædagoger kender børnene og deres familier fra dagligdagen, hvilket er en stor fordel i
udvælgelsen, og derudover gør kontaktlærer Hanne Aggerholm en særlig indsats ved at besøge børn
og familier ved evt. opstart. Det er i forbindelse med udvælgelsen interessant – sammenlignet med
SH – at YCO tidligere oplevede, at en dreng blev trukket ud af projektet igen, fordi han var autist,
hvorfor forældrene ikke mente, han kunne håndtere situationen (2, 24:25). Hvor ledelsen i SH
tilstræber, at selv børn med diagnoser skal inkluderes i violinspillet, så var der ikke et ønske om at
fastholde den autistiske dreng i YCO. Christian forklarer om episoden, at lærere og mentorer i YCO
stoler på, at lærerne udvælger de, der har mest behov for det, men at de selvfølgelig accepterede
forældrenes beslutning (2, 24:45). Selvom mange af børnene iflg. Christian er trykkede af f.eks.
sociale problemer i hjemmet, sproglige barrierer eller socioøkonomiske vanskeligheder, så gør de
meget ud af at møde børnene som musikere på lige fod. Denne tilgang stemmer fint overens med
community psykologien (CP), hvor vi så konteksten inddraget som en positiv ressource med fokus
på nye handlemuligheder, håb og nye sociale kategorier og adfærdsmønstre, frem for fokus på de
sociale problemer, børnene og familierne måtte befinde sig i. Iflg. Christian kan børnenes baggrund
naturligvis inddrages som en mulig forståelsesnøgle til en given adfærd, men ellers undgås fokus på
barnets eller familiens eventuelle problematikker. Derforuden inddrages gerne i den praktiske
hjælp, når orkestret f.eks. skal på tur, der skal anrettes mad eller lignende (2, 25:11; 46:26), hvilket
er med til at give forældrene en oplevelse af at bidrage til fællesskabet. Der anlægges således et
kontekstsensitivt helhedsperspektiv på det enkelte barn, som vi så ved CP og CoMT. Christian siger:
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”når man sådan er sammen med børnene, så virker de ikke på nogen måde ’tunge’, men nogen af dem har
en noget barsk baggrund. Og som vi har snakket om før; det lægger vi ikke så meget vægt på. Nogle
gange kan det være godt at have det i baghovedet for at få en forståelse for en konkret adfærd i
situationen, men egentlig så tror jeg også, det for børnene er rart med sådan et frirum, hvor de bare bliver
mødt som musikere” (2, 3:21)

Frem for at have fokus på evt. sociale problemer er der altså fokus på den nye sociale kategori:
børnene som musikere. Ligeledes inddrages forældrene som positive ressourcer ved at hjælpe med
praktiske ting. På denne måde kan børn og familier lettere slippe den ’barske’ baggrund og starte på
en frisk. Der er derforuden forskel på, hvilke aldersgrupper de tre projekter arbejder med. Her ligner
SH og MU mest hinanden, idet de afholder obligatorisk undervisning i indskolingen og samarbejder
med børnehaven. YCO arbejder med målgruppen 6 til 12 år, hvilket betyder, at nogle børn er mere
modne aldersmæssigt set. Dette kan være en mulig delforklaring på, at YCO synes at skabe og
fastholde et meget stærkt fællesskab på tværs af klasse og alder. Dette er både kommet til udtryk i
interviews og feltarbejde. Christian udtaler:
”jeg synes det [fællesskabet] er der hver gang, man har en orkesterprøve. De er jo ualmindeligt
veldisciplinerede (…) folkeskolelærerne er jo meget forundrede over den der disciplin og den loyalitet, de
har over for hinanden, og det er at udvise fællesskab: altså man respekterer hinanden, og man respekterer
det man laver sammen i fællesskab… det er jo lige fra at [et barn nævnes] lige viser noget til [et andet
barn nævnes]; ’det er 1. og 3. ventil her’ og ligesom viser, at hans succes er også hendes succes. Og det
gør de i udpræget grad. Altså de er ikke sådan rivaler, for det kan man jo også have i et fællesskab (2,
13.52).

Samme indtryk fik jeg under feltarbejdet. Der var påfaldende få konflikter mellem børnene, de
havde en venlig omgang, og umiddelbart faldt ingen børn uden for fællesskabet. Undervejs startede
dog en ny dreng i orkestret, som i begyndelsen gik rundt lidt for sig selv. Det relativt stærke
fællesskab, jeg observerede, kan forklares ud fra flere faktorer. YCO består p.t. af 21 børn, hvilket
er en langt mindre gruppe end de andre projekter og som muliggør dannelsen af et fællesskab, som
børnene kan overskue, og hvor de kender hinanden. Derudover har YCO en række sociale
aktiviteter og tiltag ud over selve musikdelen, f.eks. teambuilding, julefrokost og kokkeskole,
ligesom de har tilknyttet en række sociale og musiske mentorer, hvilket betyder, at der er langt flere
voksne pr. barn i projektet end i de andre. Disse mentorer har iflg. Christian ”kolossal betydning”
(2, 28:01). Dette fordi de sociale og musiske mentorer er med til at støtte op om børnene i
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orkesterspillet såvel som i sociale sammenhænge på f.eks. BandCamp, spil-sammen-lørdag mv. De
musiske mentorer fungerer som en slags ’hjælpepædagoger’, som bevirker, at der er langt større
fokus i sammenspillet, og at børnene er trygge heri (2, 26:18). De sociale mentorer støtter børnene
socialt, hvis de f.eks. bliver kede af det. Det tyder endda på, at nogle mentorer har indtaget en
omsorgsrolle for nogle af børnene:
”og så ved jeg også fra min egen [erfaring], at nogle børn har manglet voksenkontakt, altså ligesom
kontakt med velfungerende voksne. Og det kunne man så mærke, når man møder dem ude i byen, det var
sådan helt rørende - så får man en knuser midt i Metropol eller indkøbscentret eller et eller andet, fordi
man kan se, at man er blevet en ven for dem” (2, 26:23).

Brugen af mentorer samt sociale aktiviteter er altså tilsyneladende gavnlig for både det musikalske
og sociale fællesskab. Derudover tyder det på, at lærerens engagement og rammesætning af det
musikalske fællesskab er vigtig for, at børnene oplever tryghed og at være inkluderet i fællesskabet,
samt at rammerne for en sådan inklusion skabes bedre i mindre fællesskaber, der dog omvendt kan
kritiseres for at skabe eksklusion, idet fællesskabet begrænser sig til at gælde en mindre gruppe
børn.

d) Koncerter og udadrettede aktiviteter som vej til øget integration?
Sammenlignes de tre projekters formålsbeskrivelser og deres syn på fællesskab, så fremgår det, at
børnene skal lære at indgå i andre fællesskaber og opnå samhørighed med andre, hvilket opfattes
som en forudsætning for øget social inklusion og integration.27 Hvor det for både YCO og MU
hedder, at børnene gennem musik får en samhørighed med andre børn og voksne over hele landet,
så er vision og formål for SH, at Det enkelte barn skal mestre sociale og faglige strategier, der gør
det i stand til at indgå i og bidrage til andre fællesskaber. Da jeg spørger ind til sidstnævnte vision
og formål for SH, svarer Pia Jæger, at SH i hendes optik ikke bidrager mere til udviklingen af
sociale kompetencer til at indgå i fællesskaber, end det i forvejen er tilfældet i folkeskolen (3,
32:03). Hun understreger dog, at de blandede hold af udvalgte børn, som skolen havde sidste år, har
perspektiver i forhold til at skabe fællesskaber ud over skolehverdagen. Det samme fremgår i
overvejende grad af fokusgruppeinterviewet med forældrene, som vi skal se. Disse blandede hold
minder i nogen grad om YCO, der tilsvarende består af en mindre gruppe blandede elever, som er

27

Se formålene for de tre projekter opstillet i afsnittet ’Kontekst’ ovenfor.

~ 54 ~

Stine Møgelbjerg Johansen
Stud. 20095664
Speciale

Musikvidenskab
Institut for kommunikation og kultur
Aarhus Universitet

udvalg til orkestret, som vi så. Derfor kan man argumentere for, at sådanne hold ville bidrage til, at
børnene oplever øget social inklusion og integration, som det umiddelbart er tilfældet i YCO, og
herved være medvirkende til at opfylde vision og formål i SH.
For de andre projekters vedkommende ser det anderledes ud. Særligt YCO arbejder for at få
børnene ud af huset til nye miljøer, lokationer og sammenhænge, hvor børnene typisk ikke færdes.
Det gælder f.eks. arrangementer i kommunen ved officielle lejligheder, ved indvielse af nye
institutioner; skoler, kulturhus mv., samt i Fårup og Djurs Sommerland, hvor YCO har spillet
koncert flere gange. YCO har endda været udenlands to gange ved deltagelse i Sistema-festivalen
’Side by Side’ i Göteborg. Christian skønner, at YCO er ude at spille ca. 10-15 gange om året (2,
37:27). Iflg. Christian har nogle af børnene ved disse lejligheder fået nye venskaber, som de bl.a.
plejer på Facebook (2, 44:39). Skabelsen af nye relationer og deltagelse i kultur- og foreningsliv
øger jf. teorien reel integration. Man kan på baggrund heraf argumentere for, at de relativt mange
udadrettede aktiviteter i YCO, er med til at skabe grobund for social og kulturel udveksling med det
omkringliggende samfund og dermed øget integration. Som det senere uddybes har YCO dog en
udfordring i at engagere alle forældre, hvilket iflg. teorien hæmmer social udvikling og dermed
integration hos børnene og dermed familierne. Der er altså faktorer, der taler både for og mod, at
reel integration finder sted: For hvad betyder de relativt mange udadrettede aktiviteter positivt for
børnene i forhold til den generelt manglende forældreopbakning? Dertil kommer det forhold, at det
relativt ringe forældreengagement er med til at fastholde en negativ diskurs om de socioøkonomisk
belastede familier i ghettoområdet. Mange forhold spiller altså ind i forhold til, hvordan YCO
formår og tilstræber at skabe øget integration.
MU har tilsvarende en række berøringsflader med det omkringliggende samfund, idet de f.eks. har
spillet to gange i Musikhuset Aarhus med Aarhus symfoniorkester, optrådt med Sigurt Barett,
spillet for dronningen i Rådhushallen, spillet i institutioner, indkøbscentre, biblioteker mv. i Aarhus.
MU har således bevæget sig uden for skolehverdagen i nogen grad, hvilket kan skabe rum for social
og kulturel udveksling mellem børnene og det omkringliggende samfund. MU har i sammenligning
med SH har været ude af huset en del gange, hvilket tilsyneladende også kan blive for meget. Bjørg
understreger den hårfine balance mellem at have fokus rettet indad mod børnene i dagligdagen og
udad til det omkringliggende samfund:
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”der skal vi jo passe på at holde fokus på, at børnene er det primære, og så må scenerne være lidt det
sekundære (…) Men for projektets overlevelse er vi jo alligevel nødt til at vise noget engang imellem,
altså vi er nødt til at vise en eller anden form for produkt i ny og næ (…) Men vi bliver ved med at vende
tilbage til, at det er vores trygge rum med børnene, hverdagen, der er vigtigst, og hverdagen bliver rykket
i smadder, hvis vi ryger for langt ud i en mere produktorienteret retning. Men det er en balancegang” (1,
40:02).

Heri ligger flere indbyggede problemer. Der er tilsyneladende en økonomisk interesse, som kommer
til udtryk ved formuleringen ’for projektets overlevelse’, som vi også så ved YCO. MU er
finansieret af Aarhus Kommune og skal altså balancere og navigere i forhold til, at de økonomiske
og integrationsmæssige mål går hånd i hånd. Et andet problem angår integrationssigtet: For kan
man tale om at øge integrationen på en 100% tosproget skole, hvis ikke projektet formår at bevæge
sig ud over skolehverdagen og dermed skabe rum for social og kulturel udveksling mellem
ghettomiljøet og det omkringliggende samfund? Bjørg erkender problemet men vedstår samtidig, at
formålet jo rækker ud over skolehverdagen:
”Det er det musikalske fællesskab her hvor vi er, men det var jo også tænkt ud over. Altså musikalske
fællesskaber med andre børn, med voksne musikere, alle de her folk vi skulle ud at møde… Og det er jo
hele den her integrationsdel, at blive en større del af samfundet… Men igen, som også nævnt lige før, der
har været længere vej til bare det musikalske fællesskab i rummet herude, end jeg var forberedt på” (1,
25:10).

At opnå et internt musikalsk fællesskab har altså været sværere end forventet, hvorfor MU iflg.
Bjørg generelt har lidt svært ved at tage ud. MU har gennemsnitsligt været ude af huset 1-2 gange
årligt, ligesom de har haft besøg af et nystartet Sistema-projekt fra Hasle Skole samt samarbejdet
med Musikhuset og Symfoniorkestret. Samarbejdet med sidstnævnte har dog ikke altid været så
velfungerende, og faktisk fortæller både projektleder Lars-Ole Vestergaard og Bjørg, at samarbejdet
har skuffet dem.28 Den oprindelige tanke var, at symfoniorkestret, med inspiration fra Sistema
Göteborg, skulle være deres samarbejdspartnere og venner, som Bjørg udtrykker det. Det har dog
været sværere at få de to verdener til at mødes end forventet, oplever Bjørg. Symfoniorkestret er en
meget traditionsbunden institution, som har haft svært ved at udvise den fleksibilitet, som det
kræver at spille musik med børn, der knap kan sidde stille. Bjørg fortæller, at der har været en lav
grad af forståelse for f.eks. at rykke aftalen 5 minutter, så de kunne nå bussen mv. (1, 1:12:40). Hun
28

Dette forklarer Lars-Ole ved formøde d. 2/9-15, se bilag.
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oplever endvidere, at miljøet omkring Symfoniorkestret har været lidt lukket og svært for
forældrene at deltage ligeværdigt i. F.eks. blev alle billetter til børnenes optræden med
symfoniorkestret sat til salg, førend forældrene var blevet gjort opmærksom herpå med det resultat
til følge, at ingen af forældrene oplevede koncerten (1, 1:13:15). Forældrene har ofte mangelfulde
danskkundskaber og ringe kendskab til det århusianske kulturliv, så her var ellers en oplagt
mulighed for at præsentere dem for kulturlivet i Aarhus. Iflg. integrationstanken skal både minoritet
og majoritet tilpasse sig hinanden gensidigt, og ansvaret for integration påhviler således også
symfoniorkestret. Bjørg oplever dog ikke, at fællesskabet mellem MU og symfoniorkestret har
været så aktuelt, og man kan diskutere, hvorvidt de to aktører reelt har nærmet sig hinanden,
integreret sig. Samarbejdet har ellers været skrevet ind i symfoniorkestrets rammeaftale, men det
kan tilsyneladende diskuteres, hvorvidt det har levet op til sin del af aftalen.29 Af øvrige tiltag der
kan øge den sociale og kulturelle udveksling og skabe fællesskaber på tværs, kan nævnes, at MU
har haft besøg af børnene fra SH i skoleåret 12-13. Det er dog kun sket denne ene gang, men det
fællesskab, der kan opstå i sådanne møder, ser begge projekter store potentialer i, selvom det også
kan være skrøbeligt. Børnene i MU kan relativt lidt musikalsk set lidt i forhold til de andre
projekter, og derfor er der iflg. Bjørg risiko for, at de føler sig uden for fællesskabet, når de mødes i
uvante rammer, hvor de ikke kender sangene mv. (1, 31:25).
I SH er der umiddelbart først og fremmest fokus på det lokale fællesskab, først og fremmest i
klasserummet, dernæst skolen. Dette bekræftes både af projektleder, lærere og forældre. Den
oprindelige intension var dog, iflg. projektlederen og www.elsistema.dk, at SH skulle optræde ved
forskellige arrangementer uden for skolen og desuden engagere forældrene ved f.eks.
forældreworkshops, fællesspisninger mv. Dette har man dog stort set måtte opgive til fordel for at få
dagligdagen med børnene til at fungere, forklarer projektleder Louise Viftrup.30 Forældrene fra
fokusgruppeinterviewet bekræfter, at børnene ikke har fået væsentligt flere berøringsfalder med
lokalsamfund via SH. De mener, det skyldes, at SH foregår internt på skolen, hvorfra børnene jo
kender hinanden i forvejen. Projektet bevæger sig da også kun i begrænset omfang ud over
skolehverdagen med mulighed for social og kulturel udveksling med det omkringliggende samfund
til følge. Forældrene oplever dog, at SH styrker børnenes relationer og det interne skolefællesskab
ved f.eks. at have det en mor til to børn kalder ’en fælles pakke’ af sange, fagter, bevægelser mv. (5,

29
30

Jeg kender dog ikke symfoniorkestrets baggrund for at gå med i projektet, hvorfor jeg forlader diskussionen her.
Forklaret til formøde, se bilag.
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28:20). Denne ’fælles pakke’ knytter bånd mellem børnene og er noget, alle børn i indskolingen kan
mødes om. Jf. CP kan man altså sige, at musik, forstået som ’den fælles pakke’ af sange, fagter mv.
fungerer som en art fælles symbolsk musikalsk sprog, som danner grundlag for positive sociale
forandringer og nye sociale kategorier og handlemønstre. Musik er her med til at skabe et trygt
fællesskab, hvor børnene mødes om musik i fælles erfaring.
I MATU-projektet, som vi så gennemgået i teoriafsnittet, var det ikke musik, men sport som
dannede udgangspunkt herfor (Berliner & Refby 2004, 22), men udviklingen af et fælles
symbolsprog, der danner udgangspunkt for positive sociale forandringer og dannelsen af nye sociale
mønstre, kan dog forstås parallelt. Den pågældende mor forklarer i forlængelse heraf, at børnene
med SH, i hendes optik, vokser op i et netværk af relationer fra børnehave til skole, som øger
bevidstheden om hinanden og fællesskabet ved latente venskaber, som kan udvikle sig senere (5,
25:17). SH har altså iflg. forældrene potentiale til at udvikle stærke fællesskaber, særligt i
orkesterklubben. Angående de udadrettede aktiviteter, så husker forældrene, at børnene har spillet
to koncerter uden for skolen: i den lokale kirke og ved Højvangens (boligblokkens) sommerfest.
Derudover har en enkelt forælder desuden hørt om, at orkesterklubben skal spille i Tivoli til
Musikskolernes Dag til sommer 2016. Forældrene nævner dog flere gange, ligesom lærerene,
orkesterklubben i positive vendinger, som et fællesskab, der rummer potentiale for at skabe mere
tværgående fællesskaber med børn fra andre klasser og årgange samt evt. børn i andre Sistemaprojekter. Ud over ovennævnte aktiviteter og optrædener, har SH kun været ude af huset en enkelt
gang, da de i 2012 besøgte MU. Selvom det iflg. projektbeskrivelsen oprindeligt var et mål, at
børnene med SH skulle blive i stand til at indgå i og bidrage til andre fællesskaber, er det
tilsyneladende ikke noget SH prioriterer i et omfang, der betyder, at børnene i nævneværdig grad
kommer ud over skolehverdagen med mulighed for social og kulturel udveksling med det
omkringliggende samfund til følge.
Vi har her set, at projekterne ved udadrettede aktiviteter har store potentialer i forhold til at skabe
grobund for social og kulturel udveksling med lokalsamfundet og dermed integration, hvilket sker i
forskellig grad. De udadrettede aktiviteter bør dog tage højde for den givne kontekst, da et
overdrevet udadrettet fokus kan give bagslag, hvis børnegruppen er skrøbelig eller hvis de
økonomiske eller sociale ressourcer hos de involverede samfundsinstitutioner og forældrene ikke er
tilstrækkelige til, at reel integration kan finde sted.
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e) Forældreinddragelse som redskab til øget integration?
Der er forskel på, hvordan forældrene inddrages og engagerer sig i de forskellige projekter samt på,
hvilken betydning dette har for den sociale inklusion og integration. Det er en analytisk hovedpointe
i følgende afsnit, at alle tre projekter oplever at inddrage forældrene forskelligt, selvom de alle har
udfordringer hermed, samt at forældrenes engagement ikke nødvendigvis hænger sammen med
deres socioøkonomiske baggrund. Forældrene og familien udgør en del af den socio-kulturelle
kontekst, og det er en præmis i specialet, at et socialt løft af forældrene og familierne er afgørende
for, at særligt integration kan finde sted. Forældreinddragelsen afhænger dels af, hvordan lærere,
projektledere mv. forsøger at engagere forældrene, dels af hvilke ressourcer forældrene og
familierne formår at bringe i spil i forhold til at støtte deres børn i projekterne. Således gør både et
lærer- og et forældreperspektiv sig gældende.
Der er overordnet set forskel på, hvilke ressourcer forældrene i de forskellige projekter besidder,
ligesom der naturligvis er individuelle forskelle inden for grupperne. Forældregruppen i
Skanderborg fremstår mest ressourcestærk, idet SH omfatter alle børn i indskolingen, og
skoledistriktet som sagt også indbefatter et parcelhuskvarter, hvor forældrene generelt har flere
ressourcer, socioøkonomisk set. MU omfatter tilsvarende alle børn i indskolingen, men idet så godt
som alle skolens børn bor og lever i ghettomiljøet, er her langt flere belastede børn og familier.
Dette gør sig også gældende for YCO, hvor forældrene til de udvalgte børn generelt ikke har de
nødvendige ressourcer til at understøtte deres børn i skolehverdagen såvel som i deltagelsen i YCO.
Dette ses bl.a. ved et relativt svagt fremmøde til koncerter og lignende. Da jeg var til spil-sammenlørdag med efterfølgende koncert og julefrokost d. 5/12-15 dukkede lidt under halvdelen af
forældrene med søskende op. Christian Larsen udtaler om forældregruppen generelt:
”Det er ikke de dér forældre, der melder sig til forældrerådene og bager kager, når klassen skal af sted og
sådan noget. Det er forældre, som mangler lidt overskud, det er en udfordring (…) gennemsnitsligt så er
forældrene ikke så velfungerende, som en gennemsnitsforælder i en ’almindelig’ folkeskoleklasse” (2,
32:44)

Han uddyber:
”der er vitterligt også forældre, som ligger hjemme på sofaen, og som hver gang lover, at nu vil de
komme, og de har muligheden, så kommer de ikke alligevel, og så gør de børnene kede af det” (2, 31:33).
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Ovenstående giver indtryk af, at forældrene generelt er ressourcesvage, samt at nogle forældre ikke
formår at drage den nødvendige omsorg for deres børn. Derfor er nogle mentorer i YCO for nogle
børn blevet en art omsorgspersoner, som de kan stole på og finde opbakning hos, hvilket jeg blandt
andet oplevede på BandCamp med YCO i oktober (se bilag). Netop forældreinddragelse og engagement er iflg. teorien en central faktor i forhold til at skabe social udvikling hos barnet og
dermed social inklusion og integration for hele familien. Dette er en udfordring i YCO, hvilket
Christian bekræfter: ”jeg synes ikke, vi gør det godt nok med forældreinddragelse” (2, 30:00). Heri
ligger en klar udfordring, for hvordan engagerer og inddrager man de forældre, som mangler
ressourcer til tage vare på deres børn? At øge forældrenes engagement synes at være den største
udfordring for YCO, idet målgruppen af forældre tilsyneladende er svær at mobilisere og integrere.
Mens lærere og mentorer i YCO altså kun delvist oplever, at forældrene bakker op, så oplever de
forældre fra YCO, jeg mødte og talte med til julefrokost, det anderledes. De fortæller, at de som
regel kommer til koncerter og bakker op om øvning, undervisning mv., samt at deres børn generelt
er rigtig glade for YCO og har fået bl.a. selvværd og nye relationer ved at være med (se bilag). Der
tegner sig igen et billede af, at jeg har fået kontakt med den mest engagerede del af forældrene, som
i tilfældet med YCO er nogen af de forældre, der rent faktisk deltog i julefrokosten. YCO gør ellers
meget for at engagere og inddrage forældrene og give dem ejerskab over projektet, som vi så
ovenfor. De inviterer ofte på mad, kaffe mv. og lader forældre hjælpe til, når de tager på tur ved at
pakke biler, anrette mad mv. Nogle forældre har endda været med på tur, men YCO har imidlertid
en udfordring i at engagere alle forældre.
I både MU og YCO er en stor del af forældrene at opfatte som socioøkonomisk udfordrede, men
Christian Larsen og Bjørg Lindvang oplever dog forældrenes engagement forskelligt. Hvor Cristian
ser store udfordringer i at engagere forældrene, oplever Bjørg omvendt, at MU i høj grad formår at
inddrage og engagere forældrene. Dette kan hænge sammen med flere ting. Forældregruppen i YCO
kan opfattes som særlig skrøbelig i og med, at børnene er særligt udvalgt. Derudover er
forældregruppen i YCO ikke så stor, hvorfor man kan forestille sig, at de fremmødte forældre ikke
’ser ud af meget’ ved en koncertsituation. MU omfatter til sammenligning alle børn, hvorfor
forældregruppen er tilsvarende større. De Venstays, hvor jeg har deltaget, har omtrent 20 forældre
været til stede, hvilket også er under halvdelen af forældrene, såfremt alle børn bor og lever med
begge deres forældre. Dette fik jeg dog i feltarbejdet indtryk af sjældent er tilfældet; nogle børn har
mistet forældre i krig, andre familier har ikke opnået familiesammenføring og nogle forældre,
typisk fædre, vælger at opholde sig i længere perioder i deres hjemland for at hjælpe familien.
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Derfor er det svært at sammenligne forældreopbakningen, om end det tyder på, at et stærkt
lærerengagement og koncerter med kaffe, mad mv. synes at befordre forældreopbakningen, som
Bjørg oplever i MU. Derudover kan det dog tænkes, at Bjørg har tendens til at overvurdere den
positive forældreopbakning, da hun engagerer sig meget stærkt i arbejdet.
I SH, hvor forældregruppen generelt er mere velfungerende og ressourcestærk, understreges det af
de lærere, jeg har talt med, at forældreopbakningen generelt er dårlig (3, 37:59; 4, 14:18), hvilket
bl.a. viser sig ved koncerter. Til koncerten d. 4/11-15, hvor jeg deltog, mødte langt under halvdelen
af forældrene op, og det blev tilmed annonceret i starten af koncerten, at man måtte aflyse 1.
klassernes optræden pga. manglende tilmeldinger fra børn og forældre. Lærerne oplever endda, at
opbakningen er blevet dårligere i løbet af de sidste par år, og Pia Jæger beskriver interaktionen
mellem forældre og lærere som en ”one-way-streaming” (3, 26:26). Det dårlige samarbejde kan iflg.
Pia Jæger skyldes flere ting: At forældrene oplever ugennemsigtighed og uklarhed i forhold til den
pædagogiske strategi og projektets mål, og at de ikke føler sig hørt eller føler ejerskab over
projektet (3, 37:00). SH er et stort apparat med fire involverede institutioner, som kræver god
struktur og organisering samt klar ansvarsfordeling, hvilket tilsyneladende er en udfordring for alle
parter. De organisatoriske og kommunikative problematikker gør sig gældende mellem de fire
involverede i styregruppen internt og mellem lærere/projektledere og forældrene. De forældre fra
SH, jeg har talt med, oplever dog et relativt højt informationsniveau og en udmærket
kommunikation fra lærernes side, dog med et par svipsere i ny og næ ved aflysning af undervisning.
Forældrene har desuden oplevet nogle uklarheder; eksempelvis har det ikke fra start stået klart for
dem, om lærerne ’fastlåser’ alle elever i at spille violin. To af de interviewede forældres børn har
skiftet instrumenter undervejs og har været glade for den fleksibilitet, medbestemmelse og ejerskab,
det har givet dem. I sammenligning med MU og YCO tegner der sig et billede af, at
forældreopbakningen kan styrkes ved f.eks. ved at give forældrene ejerskab over projektet ved flere
koncerter, arrangementer med spisning/kaffe, forældredag, mere information samt evt. en
hjemmeside med informationer, billeder, nyhedsopdateringer mv. Der tegner sig igen et billede af,
at jeg har talt med de mest engagerede forælde, hvilket bekræftes af Pia Jæger (3, 52:42). Hun
forklarer i forlængelse heraf, at der ikke altid er en sammenhæng mellem forældreopbakning og
samfundslag:
”Det med, om man er ressourcestærk eller ej, har ikke altid en betydning for opbakningsniveauet, hvis det
er forældreopbakning, vi snakker om” (3, 43:15)
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Hvis f.eks. de tosprogede forældre har meldt sig til et arrangement, så møder de op, mens det
omvendt ikke altid er det, man ser fra parcelhuskvarteret, hvor nogle af forældrene fremstår travle
og karriereorienterede. At være socialt og økonomisk stærk følges altså ikke altid ad. Kan man ikke
bakke op om sine børn, hvis man ikke er økonomisk stærk? Og er et travlt velstillet hjem
nødvendigvis socialt stærkt? Disse perspektiver nuancerer teorien om forældresamarbejde og kan
være en mulig forklaring på forskelle i forældregrupperne. En mor til to børn i MU fortæller, at hun
gør meget ud af at støtte sine børn i at spille musik ved f.eks. at synge eller danse med dem hjemme.
Heroverfor er der andre, der end ikke ser invitationer til koncerter eller forbyder deres børn at spille
hjemme, fordi det larmer (1, 1:03:59). En tosproget far fra SH fortæller, at han næsten hver dag
spiller violin med sin dreng, og faren fremstår derfor som rollemodel for sit barn. Den pågældende
far spiller selv flere instrumenter: violin samt to østlige strengeinstrumenter, sas og oud, som han
har optrådt med ved et arrangement i det boligsociale initiativ, Projekt Højvang. På linje hermed
skal en far i MU, der spiller på et instrument, der minder om en luth, spille for børnene til Venstay
d. 2. marts i år. Begge er tiltag, der styrker forældresamarbejdet, idet de to fædre inddrages som
positive ressourcer og oplever at bidrage til fællesskabet. Under feltarbejdet fortalte Bjørg mig
endvidere, at nogle af pigerne i MU havde ønsket at spille en arabisk sang på fløjte, hvilket de
efterfølgende gav sig i kast med i undervisningen. At inddrage ’fremmede’ elementer/artefakter31,
kan forstås som et led i interkulturel pædagogik, der iflg. Gitz-Johansen og Rørbech styrker
dannelsen af interkulturel kompetence ved at præsentere børnene for forskellige kulturelle. Dette
går fint i tråd med CoMT perspektiver på integration og multikulturalisme, som vi så. Her bruges
musik bl.a. til at mediere og skabe fælles sprog mellem to kulturer. Ved at inddrage instrumenter og
musik fra børnenes oprindelseslande, skabes mulighed for, at disse elementer kan binde bro og
skabe en fornemmelse af sammenhæng i identitet og kultur, for så vidt at disse elementer afspejler
børnenes kulturelle identitet. Der er imidlertid en række problemer herved; for hvordan udvælges
disse etniske elementer, og hvilke kulturer og etniciteter er det vigtigst at præsentere? Kan sådanne
etniske elementer komme til at skabe eller fastholde stereotyper og fordomme om andre kulturer?
Det er således ikke ligetil at udnytte musik som en ’recuperative cultural enterprise’ med Procters
ord, om end musik givetvis, også i SH og MU’s tilfælde, har potentialer til at re-socialisere,
akkulturere og integrere nye borgere i samfundet (Ansdell 2004, 25; Procter 2004).

31

Her forstået som ’ikke-vestlige’, selvom dette udtryk klinger etnocentrisk.
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Som vi har set har alle tre projekter udfordringer med at engagere forældrene, om end det opleves
forskelligt. Det lader til, at forældreengagementet kan styrkes ved et øget lærerengagement,
koncerter med kaffe/mad, samt ved at forældrene inddrages som en positiv ressource og får større
ejerskab over projektet. Desuden har interkulturel pædagogik potentialer til at styrke børnenes
interkulturelle kompetence. Iflg. teorien er et stærkt forældresamarbejde og øget interkulturel
kompetence væsentlige for øget integration, og derfor kunne det være interessant at se, hvad en
styrket indsats på disse områder ville betyde for integrationen på længere sigt.

f) En anden fortælling om ghettoen?
Det lader til, at projekterne kan være med til at skabe en ny fortælling om ghetto-områderne og de
børn og familier, der er omfattes af projekterne ved både at arbejde med børnene og familiernes
selvbillede og lokalsamfundet syn herpå.
Der har iflg. Bjørg Lindvang været en negativ fortælling om Tovshøjskolen, der i 2012 blev kåret
som Danmarks dårligste skole.32 Det fik stor mediebevågenhed, og børnene var meget bevidste
herom. På det tidspunkt var børnene med til at skrive en skole-sang med teksten ’Du kan tro, at
Tovshøjskolen den er cool’. Bjørg instruerede børnene i at vende tomlen opad, når de sang det, men
børnene gjorde det modsatte – de gik jo på Danmarks dårligste skole! Den negative diskurs
forplantede sig altså helt ned til børnene, som fastholdt denne ved at vende tomlen nedad. Det var
på MU’s andet år, og Bjørg oplever tydeligt, at MU har været med til at vende den udvikling
sidenhen, fordi børnene og skolen med MU har fået noget, de kan stå frem med og være stolte af, og
når de synger skole-sangen i dag, så vender tomlen den rigtige vej (1, 35:00-39:00). Denne
diskursændring er bl.a. sket ved de månedlige onsdagskoncerter, Venstays33. Her inviteres
familierne indenfor til et positivt møde med skolen i en afslappet atmosfære med kaffe, snacks mv.,
hvor forældrene kan føle stolthed over deres børn. Til første Venstay kom der 40 børn og 40
forældre, men efterhånden har antallet af forældre stabiliseret sig, således at der nu kommer ca. 20
hver gang. Her opsættes professionelt lys, scene mv., så både børn og forældre styrkes i
fornemmelsen af, at de er med til noget stort og mestrer noget, som de og familien kan være stolte

32

Se f.eks. artikel fra berlingske.dk: http://www.b.dk/nationalt/her-er-den-danske-folkeskole-der-nu-er-helt-udenetniske-danskere
33
Ordet er indført med direkte inspiration fra Sistema Göteborg, Sverige. Det er en sammensmeltning af de engelske
ord for onsdag og stay samt det danske ord ven. Ordlegen skal signalere, at venner holder sammen. Aghed & Ericsson
2014.
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af. Venstay kan ses som et eksempel på det Kofoed kalder ’fælles oplevelser’, idet; det øger
forældrenes engagement, så de kommer langt mere på skolen; det inddrager forældrene som positiv
ressource, idet de f.eks. kan bakke op ved at lytte, klappe, tage billeder mv. og dermed føle sig
nyttige og værdifulde for børnene; det styrker institutionens og familiens sociale liv og giver
børnene stolthed og selvtillid over at kunne noget og vise det frem. Venstay kan også, i lyset af CP,
ses som en social intervention, der ved inddragelse af den socio-kulturelle kontekst, her familierne
og skolen som institution og læringsmiljø, formår at skabe sociale forbedringer ved socialt samvær,
kulturel udveksling mv. I sammenligning med MATU, formåede dette at ændre de unge mænds
selvbillede og samfundets syn på disse. Det samme gør sig også gældende i MU, der iflg. Bjørg
formår at ændre børnenes og forældrenes selvbillede, hvilket jeg også i feltarbejdet fik indtryk af
ved synet af de mange stolte børn og forældre. Derudover har MU optrådt ude i byen, hvilket man
kan argumentere for er medvirkende til at ændre det omkringliggende samfunds indtryk af skolen.
MU møder dog også udfordringer i mødet med forældrene, bl.a. at de ikke respekterer
koncertkulturen; de snakker i telefon og larmer under koncerter (1, 55:30). Derudover har Bjørg
oplevet, at nogle forældre ikke bakker op om, at deres børn spiller musik, da det af nogle anses som
haram, forbudt eller urent, eller fordi forældrene har faste forventninger til, at deres barn skal være
læge, advokat mv. (1, 56:00). Det lader altså til, at en række kulturelle forskelle spiller ind, her ved
forskellige musik- og uddannelsessyn, som ikke nødvendigvis er betinget af etnicitet eller
socioøkonomisk baggrund. Set i lyset af den generelle positive udvikling overvejer MU at starte et
forældreorkester eller etnisk kvindekor med henblik på at skabe et musikliv blandt forældrene i
ghetto-miljøet (1, ca. 44:00-55:00).
I YCO gør en lignende udvikling sig gældende. Christian Larsen forklarer, at YCO gør meget ud af
at italesætte børnene positivt med henblik på at undgå stigmatisering. Derfor undgås termen ’socialt
udsatte børn’ konsekvent. Den positive italesættelse har stor betydning for børnene, der f.eks. er
glade og stolte af at vise deres YCO T-shirts frem. YCO formår iflg. Christian endvidere at ændre
fortællingen om området:
”YoungCare har ikke fået det dér image af at være nogen stakkels børn, som det er synd for. Tværtimod,
det [YCO] er sådan nogle børn, som man regner med, og som borgmesteren ringer efter, når han skal
have indviet et eller andet stisystem (…) og så ringer man til YoungCare, fordi de kan levere varen” (2,
20:30).
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YCO oplever dog stadig udfordringer med at engagere og mobilisere forældregruppen og
familierne. Og kan man tale om en diskursændring, for så vidt det ’kun’ er børnene og ikke familien
som sådan, der har rykket sig? Kan diskursen for et boligområde ændres på baggrund af et orkester
bestående af 20 børn? Iflg. Christian har YCO været med til skabe en anden fortælling om området
ved en diskursændring på flere niveauer; dels i børnene selvbillede, dels i lokalsamfundets syn
herpå. Dette er bl.a. sket ved en daglig positiv italesættelse af børnene og orkestret og ved de mange
udadrettede aktiviteter og koncerter i lokalsamfund, hvor børnene fremstår som positive
repræsentanter for ghettoområdet.
Vi har set, at en diskursændring fra negativ til positiv kan være med til dels at ændre børnenes og
familiens selvbillede, dels lokalsamfundet syn herpå, som det er tilfældet i MU og YCO. På
baggrund heraf formodes det, at en lignende positiv udvikling potentielt set kunne finde sted i SH,
idet udadrettede aktiviteter ser ud til at være medvirkende til at skabe positive fortællinger om
ghettoen og dermed øget integration.

g) Begrænsede musikalske fællesskaber?
Det er selvsagt målet, at de tre projekter skal skabe øget social inklusion, men hvordan arbejder
hver især med denne målsætning, og hvem skal egentlig inkluderes? Ved at sætte rammerne for et
mindre musikalsk fællesskab og indføre sociale aktiviteter støttet af musiske og sociale mentorer
oplever Christian Larsen umiddelbart, at YCO kan skabe et inkluderende fællesskab. Børnene fra
YCO tages imidlertid ud af den øvrige undervisning i forbindelse med solo- og orkesterspil. Med
Alenkær i baghovedet kunne man altså spørge, om denne faglige og fysiske eksklusion fra klassen
medfører oplevelsen af social eksklusion? Dette var jo netop, hvad vi så i SH, da en dreng blev taget
ud af klasserummet for i stedet at arbejde individuelt med musikanalyse. Iflg. Blaus begreb om
begrænsede fællesskaber kan inklusion og integration i én gruppe netop medføre eksklusion eller
disintegration i en anden gruppe, idet fællesskabet begrænses til at gælde et mindre område. Men
hvordan opleves dette for børnene i YCO? Hvad betyder den positive sociale oplevelse med det
musikalske fællesskab i YCO, i forhold til hvad YCO-børnene ’mister’ socialt i klassen?
Orkesterklubben i SH begrænser sig ligeledes til 24 børn. Hvordan kan man herved forvente og
argumentere for, at klubben skaber øget social inklusion, når den ikke omfatter alle SH-børn eller
alle børn på skolen? Orkestret øver dog underfor skoletiden og kan hermed ikke kritiseres for at
skabe et fællesskab på direkte bekostning af et andet. Når MU og SH afholder obligatorisk
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undervisning i indskolingen med henblik på et socialt løft af alle børn, så udelukkes de ældre
klasser vel automatisk fra fællesskabet? Hvis fællesskab i én gruppe altså kan betyde eksklusion fra
andre fællesskaber, hvorved forstås da et fællesskab, og hvor går grænserne herfor? Som perspektiv
herpå kan Alenkærs begreber pragmatisk og ideologisk inklusion (Alenkær 2013, 24) inddrages.
Ved pragmatisk inklusion forstås det fællesskab, der kan skabes i en klasse, på en skole, i en
fritidsklub eller andet, hvilket man med Blau kunne kritisere for at være begrænset. Heroverfor står
ideologisk inklusion, som omfatter alle. De musikalske fællesskaber, communities, som
tilsyneladende skabes i projekterne på forskellig vis, kan således opfattes som ekskluderende
fællesskaber i ideologisk forstand men samtidig som inkluderende fællesskaber i pragmatisk
forstand. Christian siger i den forbindelse:
”Jeg tror f.eks. ikke på inklusion; jeg tror på, at man skal lade være med at ekskludere. Så inklusion er i
virkeligheden et udtryk for, at man har tabt på forhånd. Fordi man formåede ikke at have alle med, og
derfor var der nogen, der blev ekskluderet” (2, 19:00).

Christians udtalelse afslører et ideologisk inklusionssyn: Hvis vi aldrig ekskluderer, skal vi aldrig
inkludere. Der eksisterer altså iflg. Christian et fællesskab, hvorfra ingen bliver ekskluderet. Men
findes et sådant fællesskab, og hvor går grænserne herfor? –YCO, klassen, skolen, lokalområdet,
Hjørring, Nordjylland? Tænkes tanken til ende må fællesskabet i sidste ende nødvendigvis omfatte
alle mennesker på jorden, hvilket synes absurd. Christian oplever dog ikke, at YCO ekskluderer,
tværtimod. Ved at opøve sociale færdigheder skabes social inklusion på sigt ved at forme gode
samfundsborgere; der er altså fokus på det sociale potentiale, som på sigt skaber social inklusion,
ikke på et aktuelt fællesskab her og nu med alle mennesker. I MU så vi, at den sociale inklusion
synes forstærket ved differentieret undervisning, hvor børnene oplever at kunne bidrage forskelligt
til det musikalske fællesskab ved at spille forskellige instrumenter, synge, lave fagter eller blot
sidde med i rundkredsen. Forskellige grader af deltagelse kan altså tilsyneladende skabe oplevelsen
af social inklusion, men hvor går grænsen herfor, og hvor meget eller hvor lidt skal man reelt
deltage for at være ’med’? Lærerne i SH oplever begge, at nogen børn simpelthen ikke kan
inkluderes ved den nuværende undervisningsform, der i deres optik skaber eksklusion af bl.a.
diagnosebørn. Vi så ovenfor, at social inklusion medfører en udvidelse af vores normalbegreb, så
også ’børn med særlig behov’ inddrages i fællesskab. Men er det overhovedet rimeligt at forvente,
at alle kan indgå og deltage i fællesskabet? I så fald, hvordan opstiller vi rammerne for en
undervisning, hvor alle oplever at være en del af fællesskabet, og hvor det undgås, at intenderet
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inklusion modsat skaber eksklusion og stigmatisering? Forholdet mellem solo- og orkesterspil synes
at spille ind på denne problemstilling. Der er øjensynligt en hårfin balance mellem at dyrke solo- og
orkesterspil: På den ene side forstås instrumentteknisk kunnen med Ansdell og Pavlicevics model
(Ansdell & Pavlicevic 2009) som en afgørende forudsætning for at kunne deltage i orkesterspil og
dermed det musikalske fællesskab. På den anden side så vi i SH, at et overdrevent fokus på tekniske
færdigheder kan betyde en underprioritering af sammenspil og dermed svækkelse af det musikalske
fællesskab. En passende balance herimellem synes at være indlysende, idet en sådan opøver
tilstrækkelige instrumenttekniske færdigheder hos alle børn til, at sammenspillet og det musikalske
flow, musicing-organismen, kan opretholdes på et niveau, hvor alle børn oplever at kunne deltage i
det musikalske fællesskab.

h) El Sistema som redskab til øget integration?
Vi så ovenfor, at reel integration indebærer multikulturalisme, social integration, social inklusion
og ligeværd, og som vi har set, arbejderne projekterne i varierende grad og på forskellig vis for
dette ved øget forældreinddragelse, udadrettede aktiviteter, elementer af interkulturel pædagogik og
skabelsen af en ny fortælling om ghettoen. Men hvordan virker disse tiltag, og hvad vil det egentlig
sige at integrere? Med Venstay tilstræber MU at skabe rum og mulighed for et positivt møde
mellem skole og forældre med henblik på at skabe social udvikling af børn og familier samt øget
forståelse for skolen som institution og læringsmiljø. At engagere tosprogede forældre i deres børns
skolehverdag er iflg. Kofoed afgørende for børnenes faglige og sociale udvikling (Kofoed 2010).
Men hvad vil det egentlig sige at engagere og inddrage forældre? Og indebærer en positiv social
udvikling af børnene nødvendigvis, at forældrene, som en del af den socio-kulturelle kontekst,
involveres? Vi så jo, at YCO umiddelbart formår at skabe et socialt inkluderende fællesskab,
selvom de iflg. Christian Larsen ikke formår at engagere alle forældre. Venstay kan med Kofoed
forstås som en fælles oplevelse, der udvikler fælles erfaringer, værdier, dialog og demokrati inden
for et fællesskab (Kofoed 2010), hvilket Bjørg Lindvang oplever finder sted, idet forældrene
interagerer, udveksler erfaringer og får en positiv fællesoplevelse ved børnenes optræden. Dette er
tilsyneladende ikke tilfældet i SH, hvor forældres engagement generelt er dårligt, om end SH
tilsvarende inviterer til koncert jævnligt. Men hvorfor bakker forældrene i SH generelt dårligere op,
når de tilmed i overvejende grad er mere ressourcestærke, socioøkonomisk set? Pia Jæger oplever
her, at forældreopbakning ikke nødvendigvis hænger sammen med forældrenes socioøkonomiske
baggrund, hvilket kan være en forklaring på forskellen på opbakning i MU og SH. Et velstillet hjem
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er altså ikke nødvendigvis socialt stærkt, og forældre fra mindre velstående hjem kan i mange
tilfælde sagtens magte at involvere sig i deres børns skolehverdag. Dette lader dog ikke til at gøre
sig gældende i YCO. Men hvorfor oplever YCO, at forældrene er relativt uengagerede, når lærere
og mentorer fremstår engagerede, og når orkestret, ligesom MU, ofte inviterer på kaffe, mad mv.?
Hertil kommer det forhold, at begge projekter tilstræber at inddrage forældrene som positiv
ressource ved f.eks. praktisk hjælp i YCO og ved at invitere en far til at spille til Venstay i MU. Her
kan forældrenes baggrund spille ind, og en mulig delforklaring kunne være, at forældrene til de
udvalgte børn i YCO er socialt udfordrede i endnu større grad end forældrene i MU.
Vi så desuden, at udadrettede aktiviteter og en medfølgende diskursændring øjensynligt kan være
medvirkende til at skabe social og kulturel udveksling med lokalsamfundet og en ny positiv
fortælling om ghettoen og dermed øget integration. Multikulturalisme indebærer selvsagt kulturel
sameksistens, hvilket kræver, at minoritet og majoritet gensidigt tilpasser sig hinanden. Men kan
udadrettede aktiviteter og koncerter skabe grobund for øget integration, hvis ikke både minoritet og
majoritet arbejder for at integrere sig med hinanden? Her så jo, at Aarhus Symfoniorkester var
relativt ufleksibelt i forhold til at mødes med MU. Man kunne i forlængelse heraf spørge: Er det
danske samfund overhovedet gearet til, at integration går begge veje og kræver, at man mødes på
midten? Og er det overhovedet rimeligt at opstille denne præmis for integration; at minoritet og
majoritet skal integrere sig med hinanden? Med Gitz-Johansen kunne man dermed spørge, om ikke
interkulturel pædagogik burde praktiseres på alle skoler – også skoler med få eller ingen etniske
elever – med henblik på at opøve interkulturel kompetence, som muliggør et pluralistisk samfund,
der rummer kulturelle forskelle i mangfoldig samklang? Forudsætningen for multikulturalisme er
imidlertid, at social og kulturel udvikling i det hele taget finder sted. Men hvor mange og hvilke
udadrettede aktiviteter skal der egentlig til, førend man kan tale om, at social og kulturel udveksling
finder sted mellem projekterne og lokalsamfundet i en grad, der øger integrationen? Når MU i
gennemsnit er ude af huset 1-2 gange årligt, batter det så ’nok’ i forhold til at skabe øget integration,
når MU i dagligdagen udspiller sig på en 100% tosproget skole i et relativt lukket ghettomiljø? Og
kan man omvendt argumentere for, at YCO ved de relativt mange udadrettede aktiviteter og
koncerter skaber øget integration, når de tilsyneladende ikke får forældrene, som den del af den
socio-kulturelle kontekst, mobiliseret herved? Denne problemstilling lader ikke til være så relevant i
SH, hvor man ikke tilstræber at børnene direkte skal indgå i andre fællesskaber end det af skolen
opstillede, men omvendt har som målsætning at opøve børnenes evner til at indgå i andre
fællesskaber. Der er altså, ligesom i YCO, fokus på at gøre børnene til gode samfundsborgere, ikke
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på at integrere dem fuldt og helt i samfundet her og nu. Man kan man tale om integration blot ved
social oplæring, hvis man ikke samtidig integrerer sig med hinanden?
Vi så desuden, at en positiv italesættelse af børnene i YCO er iflg. Christian med til at skabe øget
selvværd og en ’ny’ social kategori: børnene som musikere. Med CP kan man sige, at en
diskursændring ’inde i’ børnene her kan være med til at skabe en diskursændring ’ude i’ i
samfundet i synet på børnene. Men kan dette positive selvbillede ’smitte af’ på samfundet i en
sådan grad, at et orkester bestående af godt 20 børn kan skabe en ny fortælling om ghettoen? Og
hvis ja, hvordan sikres, at denne positive diskurs bliver den fremherskende og ikke fortrænges af
andre alternative fortællinger? Når børnene fra projekterne står frem som musikere er de imidlertid
øjensynligt medvirkende til at skabe en alternativ fortælling om de belastede boligområder. Herved
kan børnene, som positive repræsentanter for områderne, være med til at nedbryde fordomme, som
disse belastede områder ellers risikerer at blive fastholdt i.

7. Afrunding
Specialets hovedformål har været at undersøge, sammenligne og diskutere den sociale og
samfundsmæssige betydning, de tre Sistema-inspirerede projekter, MusikUnik, Sistema Højvang og
YoungCare Orkestret, potentielt set har i forhold til at fremme social inklusion og integration. Dette
er sket på baggrund af en komparativ analyse og diskussion af de kvalitative data, som er indsamlet
i forbindelse med undersøgelsen. Disse data dækker over (deltager)observation og kvalitative
interviews med lærere, mentorer og forældre i alle projekter. De kvalitative data har tegnet et
øjebliksbillede af de tre projekter, som har dannet udgangspunkt for en diskussion af, hvordan de
tre projekter på forskellig vis og ved forskellige metoder og tilgange kan bidrage til øget social
inklusion og integration i samfundet. Dette er sket med udgangspunkt i forskellige teoretiske
positioner og begreber: Community Music Therapy, Collaborative Musicing og Community
Psykologi samt teorier om og perspektiver på frugtbart forældresamarbejde og integration i den
danske folkeskole af bl.a. Kofoed og Gitz-Johansen. Disse teoretiske positioner behandler
henholdsvis den socio-musikalske udvikling af børnene i musikalske fællesskaber, communities, og
den socio-kulturelle kontekst, der omgiver børnene. Det har været en præmis i specialet, at social
inklusion og integration angår både socio-musikalsk udvikling og den socio-kulturelle kontekst,
forstået som familien, skolen og lokalsamfundet. For at de sociale kompetencer, som børnene
givetvis udvikler i og med musik, kan skabe øget social inklusion og integration i samfundet,
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kræver det, at disse positive kompetencer kan overføres til den socio-kulturelle kontekst, f.eks. ved
inddragelse af forældre, udadrettede aktiviteter og ved at ændre fortællingen om ghettoen.
De teoretiske begreber er i analysen og diskussion holdt op mod de empiriske data med fokus på at
søge at sammenligne og diskutere, hvordan de tre projekter på forskellig vis kan medvirke til at
fremme øget social inklusion og integration. Det lader her til, at flere ting gør sig gældende
angående den socio-musikalske udvikling: De musikalske fællesskaber, communities, som skabes i
undervisningen i de tre projekter, udvikler i nogen grad børnenes sociale kompetencer ved at opøve
dem i at indgå i musikalske fællesskaber, som kræver at man lytter, venter, støtter mv. Disse
kompetencer kan i varierende omfang overføres til andre sociale fællesskaber og befordre nye;
særligt når det musikalske sammenspil prioriteres i tilstrækkelig grad. Det tyder i forlængelse heraf
på, at musikalske fællesskaber i mindre grupper samt en passende balance mellem musikalsk
sammenspil og instrumentspil befordrer det musikalske fællesskab, og det at alle børn oplever at
være inkluderet heri. For at kunne indgå i orkesterspil er det selvsagt en forudsætning at mestre et
instrument i en grad, der gør, at det musikalske sammenspil, musicing-organismen, kan opretholdes.
Et overdrevent fokus på instrumentspil og tekniske færdigheder på bekostning af sammenspil kan
imidlertid tilsyneladende svække det musikalske fællesskab og børnenes oplevelse af at være
inkluderet heri. En række forhold ser ligeledes ud til at gøre sig gældende for den socio-kulturelle
kontekst. Først og fremmest kan forældreengagementet tilsyneladende styrkes ved øget
lærerengagement samt ved skabelsen af fælles oplevelser med børn, lærere og andre forældre ved
bl.a. skolekoncerter. Her skabes grundlag for et positivt møde mellem skole og forældre, hvor
forældrene oplever at kunne bidrage til og stimulere forældrefællesskabet over en kop kaffe i en
afslappet atmosfære. Dernæst kan udadrettede aktiviteter, f.eks. koncerter, øjensynligt skabe rum
for social og kulturel udveksling mellem ghettomiljøet og det omkringliggende samfund. Denne
sociale og kulturelle udveksling kan skabe grobund for øget integration, såfremt forskellige kulturer
rummes side om side, og såfremt det omkringliggende samfund, majoriteten, er indstillet på at
integrere sig med minoriteten, dvs. tilpasse sig hinanden gensidigt. Desuden lader det til, at
projekterne ved en positiv italesættelse af børnene og det musikalske fællesskab kan være med til at
skabe en ny positiv fortælling om ghettoen – en diskurs som tilsyneladende kan ’smitte af’ på det
omkringliggende samfunds syn på boligområdet og dets beboere. Denne positive proces forstærkes
imidlertid, når børnene spiller koncert ude i byen, fordi de her fremstår som positive repræsentanter
for et boligområde, der ellers typisk opfattes problemfyldt.
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Den samlede undersøgelse tegner et billede af, at El Sistema-inspirerede projekter kan bidrage på
forskellig vis til at fremme social inklusion og integration i det danske samfund. Ved at udvikle
sociale kompetencer i og med musikalske fællesskaber, inddrage forældrene og familien samt øge
deres engagement, skabe tilstrækkelig rum for social og kulturel udveksling med lokalsamfundet og
ved skabelsen af en ny fortælling om ghettoen kan den socio-musikalske udvikling tilsyneladende
overføres til og dermed påvirke den socio-kulturelle kontekst i en grad, der muliggør, at øget social
inklusion og integration finder sted. El Sistema-inspirerede projekter kan på denne vis anvendes
som positiv strategi i socialpædagogisk arbejde og/eller som led i integrationsprocessen. Musikalsk
og social udvikling af børn og familier fra udsatte boligområder i Sistema-inspirerede projekter har
således ved anlæggelse af et kontekstsensitivt og holistisk perspektiv på det enkelte barn, familien,
skolen og lokalsamfundet, potentialer i forhold til at øge sammenhængskraften i det danske
samfund i fremtiden.
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