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Resume af evalueringen
ASI – Alle Spiller Instrument – er et musikprogram, der har til formål at introducere elever i
2., 3. og 4. klasse på Hornbæk skole for musik- og instrumentalundervisning. Programmet
er oprindeligt udviklet i Tyskland under titlen ”Jeden Kind einem Instrument” (JeKi), og det
overordnede mål med programmet er at vise, at det at lære eleverne at spille på et instrument
og indgå i sammenspil med andre i et musikalsk univers, ligeledes vil give eleverne styrkede
kompetencer i skolens klassiske fag og i sociale sammenhænge.
Denne evaluering undersøger implementeringen af ASI-programmet i et pilotprojekt
på en skole, Hornbæk skole, i Helsingør Kommune i samarbejde med musikskolen i kommunen. Evalueringen er kvalitativ, og bygger på interviews med børn, voksne og samtaler
med projektkoordinatoren og lederen fra musikskolen. Der er foretaget to nedslag i projektets levetid: 1 år og 3 måneder inde i projektet 1 og efter 2 år og 3 måneder.
Resultaterne af evalueringen omhandler børns og voksnes oplevelser af deltagelsen i
projektet i henhold til et overordnet mål med programmet om at understøtte alle børns almene
kompetencer, trivsel og læring i andre fag. Desuden peger resultaterne på væsentlige elementer
man må holde sig for øje, hvis ASI skal implementeres i større skala på en skole.
Samtlige børn og voksne, der deltager i evalueringsundersøgelsen, er overordnet set
begejstrede for implementeringen af og arbejdet med ASI-programmet på Hornbæk skole,
hvor særligt samspils- og koncertdelen træder frem som særlig betydningsfuld for børnenes
oplevelser af fællesskabsfølelse og samhørighed. Deltagelsen i ASI bidrager for enkelte elevers vedkommende muligheder for ændring af deres selvforståelse, ved at bidrage med nye
og udvidede muligheder for at blive til som elev i en skolekontekst, og dermed potentielt set
med forbedringer af disse elevers (med)læring 2 og dermed trivsel.
Såvel voksne som flere af børnene giver udtryk for en dalende motivation igennem
forløbet med ASI, som ifølge både børn og voksne bl.a. handler om en manglende variation
i instrumentalundervisningen. Endvidere peger evalueringsundersøgelsen på, at hvis den
størst mulige effekt skal opnås, kræver det et større samarbejde end tilfældet er i dag mellem

Forfatteren af denne rapport er først koblet på evalueringsdelen i august 2017, da de, der oprindeligt stod for evalueringen, trak sig. Undertegnede har dermed ikke været med fra starten af
programmets implementering på Hornbæk skole i 2016.
2 Holzkamp (2013: 122) skelner mellem intenderet læring og medlæring (incidental learning). Intenderet læring udgør de former for læring, hvor en person sætter sig for at ville lære noget bestemt,
klargør mulighederne herfor, afgrænser en lærehandling og realiserer opgaven eller problemet.
Til forskel herfra indebærer medlæring de former for læring, der finder sted som en mere utilsigtet
del af en aktivitet, der ikke har læring som (hoved-)formål (ibid.).
1
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de involverede parter; skolen lærere/ledelse og musikskolen. I den forbindelse efterlyses fra
de voksnes side skemalagt tid fra skolens side i forhold til såvel samarbejde med musikskolen som deltagelse i musikundervisningen for de voksne på skolen, hvis ASI skal forankres
i den organisatoriske og pædagogiske praksis på skole. Denne pointe går igen i resultaterne
af den tyske følgeforskning af arbejdet med implementeringen af JeKI-programmet.
Evalueringen afsluttes med en række anbefalinger, som er knyttet til refleksioner omkring den tid til samarbejde imellem lærere og musikskolelærere der skal anvendes for at
implementere ASI-programmet på en skole, om betydningen af variation i musikundervisningen, om hvem på skolen der skal deltage i arbejdet med og have kendskab til programmet
for at opnå størst mulig effekt med implementeringen af ASI.
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Indledning: musikundervisning i
skolen
Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1.til 6.klasse. Alligevel har musik som
obligatorisk fag i grundskolen (folkeskolen) igennem mange år været trængt. Dette skyldes
flere ting, men overordnet kan det ses som en del af den bevægelse fra dannelsesdiskurs til
en markedsdiskurs som grundlag for legitimering af det skolefaglige indhold og almen undervisning generelt, som vi har kunne betragte gennem de seneste 20 år. (Nielsen, 2010). I
den forbindelse har en omstridt diskussion været, hvorvidt musik som fag i grundskolen er
et middel eller et mål i sig selv: om musik er den faglige udviklings fundament eller om
musik er et sprog på lige fod med dansk og matematik, og derfor er vigtigt at have kendskab
til i sig selv (Fredens, 2018).
Med folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, blev musikfaget øget med en ugentlig lektion, således at faget nu skulle udgøre to lektioner om ugen fra 1. til og med 5. klassetrin. Folkeskolereformen implicerede ligeledes et lovbundet og forpligtende samarbejde
mellem folkeskolen og musikskolen. Hvor denne forpligtelse tidligere blot har ligget hos
musikskolen, blev det med reformen fra 2014 en forpligtelse, der skal gå begge veje, hvor det
samtidig er op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvorledes dette samarbejde i praksis
udmøntes.
Et program, der i en tysk kontekst har vist sig anvendelig i forhold til et sådant samarbejde, er det tyske program ”Jeden Kind einem Instrument” (herefter JeKi). Med JeKi er
der tale om et program, der potentielt set forener didaktiske, pædagogiske, musikalske og
instrumentelle (lærer)kompetencer, der tilsammen kan bidrage med helt ny muligheder i
forhold til såvel den lovbundne forpligtelse (folkeskolereformen) og dermed for faget musik
i en folkeskolekontekst, som for den enkelte elev.
I Danmark har JeKi, eller på dansk ”Alle spiller Instrument” (herefter ASI), der er inspireret af det tyske program, ikke været implementeret systematisk i nogen skolekontekst.
Der har dog været lignende tiltag fx i Horsens, hvor man i 2001 startede projektet ”Musik
for alle”, der ligeledes tager afsæt i et samarbejde mellem musikskole og folkeskole.
På Hornbæk Skole i Nordsjælland, har der været stor interesse for at tage ASI-programmet i anvendelse, hvorfor man har indvilliget i at afprøve programmet i praksis på
skolen 3. Intentionen er, at denne implementering af programmet i en begrænset kontekst,

På Hornbæk skole har man ikke p.t. anden musikundervisning end ASI i de pågældende klasser,
og ASI-programmet dækker i sin nuværende form ikke undervisningsministeriets læseplaner for
faget musik (se afsnittet ”Anbefalinger” til sidst i rapporten).

3
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Hornbæk Skole, fungerer som et pilotprojekt i forhold til at bringe ASI ud til andre skoler i
Helsingør kommune.
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ASI: Alle Spiller Instrument – baggrund og forankring
ASI er som nævnt oprindeligt udviklet i Tyskland under titlen ”Jeden Kind einem Instrument” (JeKi). Bag den ambitiøse titel ligger et tilbud, der har til hensigt at ledsage folkeskolebørn i den fascinerende verden af musik. Gennem tilbuddet introduceres børnene til aktiv
musikudøvelse og med ASI opfordres børn til at lærer at spille et instrument efter eget valg.
I 2007 startede de første pilotskoler i Tyskland med en læseplan udviklet af University of
Music and Performing Arts (HfMT), og i dag arbejdes der med projektet i samarbejde med
myndigheden for skole og erhvervsuddannelse (BSB) på mere end 70 skoler i Hamburg.
Projektet JEKI forløber over fire år: fra 1. klassetrin til og med 4. klassetrin, hvor instrumenter udleveres til eleverne på 3. klassetrin. Formålet er at introducere eleverne for
instrumenter, som de ellers ikke ville møde i deres dagligdag, og måske kun har kendskab
til fra TV eller lignende, fx: trompet, trombone, kontrabas og violin, harmonika og mange
andre instrumenter. Målet med projektet er at vise, at det at lære eleverne at spille på et
instrument og indgå i sammenspil med andre i et musikalsk univers, ligeledes vil give eleverne styrkede kompetencer i skolens klassiske fag og i sociale sammenhænge.
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ASI i Danmark på Hornbæk Skole
ASI-projektet er et forsøg på at fordanske den tyske model (JeKi) i altså en dansk kontekst.
Formålet med projektet er at give skolebørn en større indsigt i, berøring med og nysgerrighed på musikkens verden gennem kendskab til forskellige instrumenter og fælles musikalske oplevelser, hvorved der bidrages til dannelsesprocessen og det ”hele” menneske.
Implementeringen og evalueringen af ASI-pilotprojektet på Hornbæk Skole har således samlet set til hensigt at undersøge om det giver mening, og på hvilken måde det kan give
mening at overføre ASI som program til en dansk skolekontekst. Det er på den baggrund
målet med pilotprojektet, og evalueringen heraf på Hornbæk Skole, at gennemføre et transformativt forskningsbaseret evalueringsprojekt, hvor programmet forsøges, evalueres og
herefter evt. justeres til en dansk skolekontekst.
I en transformativ forskningsproces arbejder man med at afprøve en teori eller metode
(her ASI programmet), som er udarbejdet i én kontekst, i en anden kontekst (Ravn, 2010).
Der bliver dermed tale om et eksperiment, hvor den ’bedst tilgængelige viden’ danner afsæt
for design, udformning og gennemførelse af projektet. Projektet evalueres løbende af de deltagende parter for at justere, reflektere og tilpasse i en eksperimentelt afprøvende proces, for
via den systematiske evaluering at undersøge, om og hvordan metoden giver mening i en
dansk kontekst. Intentionen er i tilfældet med ASI således at afprøve en kulturel transformation af ASI-programmet, så den bibeholder sin grundlæggende tilgang til musikundervisning af børn i skolen, men justerer efter de logikker, forståelser og særlige strukturer, som
gør sig gældende i en dansk sammenhæng.
Pilotprojektet består således af to søjler: en implementering og en evaluering. Disse to
søjler sammenflettes efterfølgende med det formål at arbejde transformativt med ASI-programmet, så det bliver muligt at identificere eventuelle faktorer, som måske i højere grad gør
den velegnet i en dansk skolepraksis.
ASI pilotprojektet på Hornbæk Skole i Helsingør kommune løber over en tidsramme
fra januar 2016 til december 2018, og i evalueringsundersøgelsen indgår i alt 9 børn fra to
klasser og 2 lærere fra de samme to klasser fra skolen.

Det konkrete ASI-pilotprojekt på Hornbæk Skole
Hornbæk Skole er en 3-sporet folkeskole med en åben struktur. Hornbæk Skole har båndstruktur på årgangene, og kører 8 ugers skemaforløb og 2 ugers projektforløb 4 gange på et
skoleår, hvilket umiddelbart giver gode muligheder for ASI-projektet i forhold til instrumentalundervisning, orkesterspil samt særlige projekter med andre fag i projektperioderne.
ASI-pilotprojektet løber over en periode på 3 år fra 2. klasse til og med 4. klasse i to
klasser. En af de i rapporten medvirkende voksne har jævnlig haft kontakt til koordinator af
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projektet fra musikskolen, Helle Waagø. Projektet, der evalueres på og dermed ligger til
grund for indeværende rapport, er startet i januar 2016 og afsluttes i december 2018. Undervisningen gennem de tre år er struktureret på følgende måde:
2. klasse
Der undervises i hele klasser i en lektion ugentligt pr. klasse i 30 uger. Undervisningen varetages af en musikpædagog fra musikskolen, Helle Waagø, med deltagelse af en voksen fra
skolen. Børnene introduceres til musikalske begreber gennem leg, musik og bevægelse. Børnene stifter ligeledes bekendtskab med toner og rytmer, som bliver til noder, og diverse Orffinstrumenter. Der arbejdes med musikalsk opdragelse, klassedynamik og social adfærd, som
skal understøtte fællesskab, trivsel – potentielt set også overført til elevenernes andre fag, jf.
det overordnede mål med projektet. Ved skoleårets afslutning i 2. klasse bliver børnene introduceret for udvalgte instrumenter og dertil knyttet faglærere (instrumentallærere). Der
foregår herefter en tildelingsproces, hvor elevernes egne ønsker for valg af instrument indgår i videst muligt omfang. Denne tildelingsproces varetages af musikpædagogen og skolelæreren, der står for undervisningen i 2. klasse.
3. og 4. klasse
I både 3. og 4. klasse undervises der i hold på ca. 6 elever i én lektion ugentligt i 30 uger pr.
år. Den enkelte faglærer har mulighed for at ændre på holdstørrelse og tid efter egen vurdering og elevernes behov. Eleverne får udleveret et musikinstrument, som de har ansvar for
under hele musikforløbet, hvilket betyder, at eleverne har deres respektive musikinstrumenter med hjem, hvor de forventes at blive øvet på. Efterhånden som forløbet skrider frem, er
tanken, at undervisningen indeholder mere og mere sammenspil – både internt på holdene,
men også sammen med de andre hold og dermed andre instrumenter. Herudover deltager
eleverne i Musikskolens egne koncertaktiviteter. Som del af det konkret evaluerede ASI-forløb, undervises der i 3. og 4. klasse i følgende instrumenter på Hornbæk Skole: Cornet, Klarinet, Tværføjte, Barytonhorn

Evalueringen af ASI-pilotprojektet på Hornbæk Skole
Evalueringen af ASI-projektet er en ekstern evaluering, med det formål at afdække og undersøge effekter af projektet, samt forstå de mekanismer der kan ligge til grund for projektets
opnåelse eller manglende opnåelse af egne mål og succeskriterier. Planlægningen af denne
evaluering er sket ca. halvvejs i processen i samarbejde med leder af Helsingør Musikskole,
Torben Puggard.
Evalueringen har til hensigt at afdække såvel om projektet har en effekt på elevernes
trivsel og læring, som hvorfor det i givet fald har en effekt, eller ikke har en effekt. Det vil
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sige, at der er tale om såvel en formativ (proces) som en summativ (effekt/virknings-)evaluering. Såvel den formative, som den summative evaluering har til hensigt at bidrage med
væsentlig viden om den effekt projektet har haft i den praksis, det foretager sit forandringsarbejde i. Viden om virkning, såvel som om proces, kan således få betydning, hvis projektet
i fremtiden skal tages i anvendelse på den konkrete skole, Hornbæk skole, samt evt. på flere
andre skoler i og/eller udenfor Helsingør kommune.

Mål med evalueringen
Da ASI-projektet tager udgangspunkt i et overordnet mål om at understøtte alle børns almene
kompetencer, trivsel og læring i andre fag, må evalueringen nødvendigvis som udgangspunkt
interessere sig for forskellige børns, men også lærernes forståelser af projektets påvirkning
af elevernes hverdagsliv i og evt. på tværs af skolen og deres fritid. På den baggrund er de
overordnede mål med evalueringen at undersøge:
•

I hvilket omfang øger ASI-projektet elevernes almene kompetencer, trivsel og læring i
andre fag, dvs.:

•

Hvorvidt og hvordan oplever eleverne i klasserne nogen form for ændring i trivsel,
fællesskabsfølelse og deltagelsesmuligheder for dem selv og for deres klassekammerater?

•

Kan der – og ud fra hvilke kriterier kan der, i givet fald – registreres en reduceret forekomst af mistrivsel i (og/eller udenfor) de skolemæssige kontekster?

Der er derfor tale om to perspektiver, som denne evaluering af ASI projektet er rettet mod i
forhold til de overordnede mål skitseret ovenfor:
•

Hvorvidt og hvordan oplever de primært involverede (børnene) en ændring i deres
dagligdag og i givet fald: hvorvidt og hvordan tilskriver de primært involverede
(børnene) denne ændring ASI-projektet?

•

Hvordan oplever de sekundært involverede (2 af klassernes lærere/pædagoger) udbyttet af elevernes deltagelse i ASI, og hvilke parametre opleves som særligt
betydningsfulde for dem i den forbindelse?

Disse mål og perspektiver udgør samtidig succeskriterierne for pilotprojektet, som der således samles op og vurderes på afslutningsvist i rapporten under afsnittet ”Opsamling, konklusion og anbefalinger”.
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Evalueringens design
Da ASI-programmet tager udgangspunkt i et mål om at understøtte alle børns almene kompetencer, trivsel og læring i andre fag, må evalueringen nødvendigvis som udgangspunkt interessere sig for børnenes, men også lærernes forståelser af projektets påvirkning af elevernes
hverdagsliv i og evt. på tværs af skolen og deres fritid.
Evalueringen af ASI-projektet er således designet mhp. at generere indsigt i effekten
af projektet på:
•

Elevernes (eller nogle elevers) individuelle trivsel og oplevelse af egen samt klassens
trivsel, deltagelse og læring på tværs af musikprojektet og andre fag/fritid

•

Elevernes generelle trivsel, dvs. effekter på klassens trivsel generelt

•

Lærernes oplevelse af øget trivsel og læring blandt de implicerede elever – også i andre
fag

Evalueringsspørgsmålene, som tager udgangspunkt i projektets mål, vil tage afsæt i disse
foki. I den forbindelse er forskellige metodiske tilgange anvendt, herunder kvalitative interviews (fokusgrupper (børnene) og individuelt (lærerne)) samt uformelle samtaler med andre
for programmets implementering betydningsfulde parter (se nedenfor). Da projektet har betydning for flere deltagere i feltet – de direkte og dermed primært involverede (eleverne) og
de sekundært involverede (de to voksne tilknyttet hver af de to klasser), baseres evalueringen på disse to grupper i nævnte prioriterede rækkefølge. Følgende metoder vil blive anvendt i forhold til de to deltagergrupper.
De primært involverede – eleverne:
•

Kvalitative fokusgruppe-interviews i grupper à 2-5 deltagere, som formes i tæt samarbejde med de af klassernes voksne, der deltager i evalueringen

De sekundært involverede – lærerne:
•

Kvalitative interviews med to, for de respektive klassers, betydningsfulde voksne

De tertiært involverede – andre for projektets implementering betydningsfulde parter:
•

Uformelle samtaler med leder af musikskolen, Torben Puggard, koordinator på projektet fra musikskolen, Helle Waagø samt i mindre omfang leder af Hornbæk Skole, Simon Svenstrup

De kvalitative interviews med lærerne (her kaldet sekundært involverede) har til hensigt at
udforske lærer-deltagerperspektiverne i projektet, med henblik på at kunne kvalificere projektet fremadrettet på Hornbæk Skole og/eller andre skoler i kommunen. Interviewene er
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derfor foretaget i opstarten af 3. klasse og dermed efter ca. et skoleår med projektet (i 2.
klasse). På den måde opstår viden om, hvordan de voksne deltagere opfatter, forstår og oplever årsagsvirkningsforholdet i projektet. De kvalitative interviews tjener yderligere det formål at afdække hvilke kontekstsensitive transformationer, der fra et voksenperspektiv er
særligt relevante, i fald en fremtidig udvidelse af projektet kommer på tale.
Fokusgruppe interviews er foretaget med udvalgte elever i de to 3. klasser (1. interview,
2017) /4. klasser (2. interview, 2018), som de voksne, der deltager i evalueringen, har vurderet, kunne være særligt relevante for projektet (fx børn, der særligt berørte af mistrivsel, særligt belastede børn, og/eller andre børn). Med disse interviews bliver det muligt at give feedback til projektet om, hvordan virkningen opleves hos ’slutbrugerne’ og herved bidrage til
at kvalificere (videre)udviklingen af projektet.
Der er i alt foretaget interviews ad altså to omgange med i alt ni børn og to voksne i
evaluerings-undersøgelsen; i oktober 2017 og i oktober 2018.

Evalueringens kronologi
Da indeværende evaluering som udgangspunkt har til hensigt at indfange de forandringsprocesser, som muligvis opstår i forbindelse med ASI-pilotprojektet, og da evalueringen desuden skal bidrage til projektets (kulturelle) transformation (fra en tysk til en dansk kontekst),
er evalueringen tilrettelagt i to faser, som kaldes ”undervejs” og ”afslutningsvist”. Med disse
indblik på to forskellige tidspunkter i projektets proces,
bliver det muligt at få en fornemmelse af kontekstspecifikke muligheder/vanskeligheder. Endvidere bliver det muligt at følge om håb og ønsker for implementeringen af projektet
indfries og på hvilken måde.
1.: oktober 2018 – UNDERVEJS
•

Kvalitative fokusgruppeinterviews (2-5 deltagere) med de primært involverede, i alt ni
børn

•

Kvalitative interviews med de sekundært involverede lærere tilknyttet hver af de to
klasser, i alt to lærere.

2.: oktober 2018 – AFSLUTNINGSVIST
•

Kvalitative fokusgruppeinterviews (2-5 deltagere) med de primært involverede, i alt ni
børn

•

Kvalitative interviews med de sekundært involverede lærere tilknyttet hver af de to
klasser, i alt to lærere.
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Evalueringen er som nævnt påbegyndt i oktober 2017, og evalueringens empiriske materiale
er løbende blevet bearbejdet. Som afslutning på evalueringen fremlægges denne rapport i
december 2018 med henblik på en eventuel udvidelse af ASI-programmet fremadrettet, på
Hornbæk Skole, og udadrettet, på andre skoler.

Benævnelse og anonymitet
For at sikre deltagerne i evalueringsundersøgelsen størst mulig anonymitet i evalueringsrapporten, omtales de to deltagende voksne, en kvinde og en mand – én fra hver af de to
klasser – som ’voksne’, og henvises samlet set til som ’hun’, når citater fra eller henvisninger
til interviews fra de voksne præsenteres.
Af samme årsag nævnes deltagernes faglige baggrund som hhv. lærer og pædagog
ikke, da den ikke vurderes relevant for indholdet i denne rapport. Således angives igennem
rapporten udelukkende, hvilken interviewrunde et givent citat er fra, og ikke om der er tale
om et citat fra en lærer eller en pædagog, en mand eller en kvinde (til trods for at den konkrete informant er kendt af forfatteren af denne rapport), med mindre det er en pointe, at det
er fx en pædagog eller fx en kvinde, som barnet/den voksne taler om. I disse tilfælde anvendes for anonymiseringens skyld samlet set betegnelserne ”lærer” og ”kvinde”. Når der for
læsbarhedens skyld er brugt et navn, er der tale om et anonymiseret navn. Alle de steder,
hvor børnene/de voksne nævner en voksens/et barns navn, er der tale om anonymiserede
navne: voksne – Z og X; børn – A – I).
Børnene benævnes i rapporten oftest som ’børn’ og indimellem som ’elever’. Børnenes
navne er ligesom for de voksnes vedkommende anonymiserede (med bogstaverne fra A-I),
typisk ved citater.
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Resultater
Selve evalueringsundersøgelsen er som nævnt struktureret i to forløb: et undervejs og et afslutningsvis i implementeringen af projektet på Hornbæk Skole. Flere af spørgsmålene går
igen i de to interviewomgange, fordi det herigennem bliver muligt at følge ændrede forståelser hos børn og voksne som følge af pilotprojektet. Med afsæt i analyserne af interviewene
præsenteres resultaterne efter følgende struktur:
Del 1: Temaer i børneinterviews under og afslutningsvist i projektet
Del 2: Temaer i vokseninterviews under og afslutningsvist i projektet

Del 1: Erfaringer fra pilotprojektet – børnene
Følgende temaer er udsprunget af fokusgruppe interviews med tre grupper af børn i de to
3. klasser, senere 4. klasser.

Samhørighed
Overordnet set er børnene enige om, at musikundervisningen i forbindelse med ASI-projektet bidrager med oplevelser af nye måder at være sammen på, og at disse måder bidrager til
oplevelser af samhørighed med de andre elever. Særligt koncerterne er noget eleverne hæfter
sig ved allerede første gang jeg interviewer dem i 3. klasse:
A: Her til foråret var vi til en mikro-makro koncert hvor 4. klasserne var med i orkestret. Vi
kommer også til at spille trompet til dén koncert. Så det håber jeg at blive god nok til. Og bagefter har man måske lyst til at starte til det…
B: jeg har måske lyst at spille klarinet eller klaver som voksen. Jeg går jo til klaver
C: altså, jeg tror det bliver sjovt at skulle vise sin familie eller andre klasser hvad man har lært.
Det kan blive rimelig sjovt.
A: og vise min lillebror hvor svært det er (griner)
(Interview, børn, 2017)
Og et år senere i 4. klasse udtaler eleverne:
D: Jeg er klart blevet bedre. Det er godt. Jeg føler mig lidt mere sikker nu, når jeg spiller. Jeg
tror det er pga. den der Mikro Makro koncert; det er en koncert med musikskolen, hvor vi så
laver en koncert, hvor 2. klasserne optræder, og 3. og 4. klasser spiller musik. (…) jeg er ikke
så vild med scener og stå dér, men det gik faktisk fint nok. For jeg var bange for, at man
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spillede alt muligt forkert, men det kunne man bare ikke høre, hvis man spillede forkert. Fordi
der var så mange instrumenter – DÉT kan jeg godt li’! Sådan så det ikke kun er det
samme instrument. Så er der ikke kun pibe-toner, men også noget, der er dybere, eller sådan…
(Interview, børn, 2018)
Indenfor motivationsforskningen taler man om, at menneskers trivsel og motivation bl.a.
afhænger af oplevelsen af samhørighed gennem oplevelsen af at være en værdifuld del af et
(lærings)fællesskab. I forbindelse med citaterne ovenfor, handler dette om elevernes oplevelser af fællesskab med andre i forhold til de opgaver, de udfører til koncerterne, eller i
deres fritid (jf. ”min lillebror”). Særligt koncertdelen ser med andre ord ud til at have en stor
betydning for eleverne, på måder der bidrager positivt til eleverne her og nu, men også på
deres udvikling på sigt, jf. citatet fra eleven ovenfor, der udtaler: ”jeg er ikke så vild med
scener og stå dér, men det gik faktisk fint nok”. Faktisk er alle eleverne enige om, at det at
deltage i koncerterne, sammen med de andre, foran betydningsfulde voksne (fx familier),
har været meget positive oplevelser. At koncerterne er en succes for børnene, understreges
ligeledes af den ene af de voksne i andet interview (2018).

Den altafgørende lærer-elev-relation
Igennem interviewene med børnene synes der at være bred enighed om, at læreren i alle fag
er afgørende
for oplevelsen af ikke bare undervisningen men for livet i skolen generelt, hvilket også
understøttes i den del af skoleforskningen, der beskæftiger sig med lærer-elev-relationer
(Klinge, 2017; Lagermann; 2017; DCUM & Børnerådet, 2009). De deltagende børn fra de to
klasser på Hornbæk Skole, der deltager i projektet, er i den forbindelse enige om, at der er
stor forskel på de ”almindelige” lærere og musikskolelærerne. Ifølge koordinatoren på projektet fra musikskolen, Helle Waagø, oplever musikskolelærerne sig dårligt klædt på i forhold til den pædagogiske del af undervisningen. De oplever ikke, at de er ordentligt uddannede i forhold til at tage sig af fx uro eller problemer der opstår i børnegruppen. Det er derfor
interessant, at der på tværs af de interviewede børn, ved første interviewrunde i 2017, synes
at være stor enighed om, at musikskolelærernes undervisningsrum giver mere plads til ”det
hele barn”. I den forbindelse udtaler to drenge:
E: Nogle gange så sidder mig og min ven Georg og taler, og det siger hun [musikskolelæreren,
red.] ikke noget til…
D: Jeg tror det er perfekt for dem. Jeg ved ikke om, det er så godt for musiklæreren
E: (griner) Ja, men vi sidder ikke og taler hele tiden…
D: … på en måde, så hvis man lige laver en et trut i hornet, så kan de almindelige [lærere] være
sådan ”Shhh” (??): ”Gider I lade være og sidde og trutte i det der” (…) Ja, jeg synes, der er

18

ALLE SPILLER INSTRUMENT (ASI)
PÅ HORNBÆK SKOLE

meget, jeg ved ikke om man kan kalde det fri leg, med de der instrumenter, eller sådan (GG).
(…) Jeg kan godt li det
E: Ja…
(Interview, børn, 2017)
Begge drenge er enige om, at denne form kunne være rar at have mere af – at der med andre
ord var lidt mere plads til ”armbevægelser” i den almindelige undervisning i skolen. I et
andet interview med en gruppe på 5 børn (2017), er der også enighed om forskellene på
lærerens (tilgang til) undervisning, og her kobles forskellene ligeledes til dét, det gør ved
børnene:
A: (…) Måden de er på og underviser på. De er mere blide (musikskolelærerne), men vi er
også mere stille. Min kornetlærer er rigtig sød. Basun læreren er også rigtig sød
C: Basunlæreren kan godt sige: ”Hov, nu er det lige mig der snakker”. Det er jo klart.
B: min lærer kommer fra Sverige, og når vi har været virkelig søde, så lærer hun os også noget
svensk
(Interview, børn, 2017)
Det er interessant, at samtidig med, at børnene kan konstatere, at der er forskel på lærerne
fra Hornbæk skole og musikskolelærerne, så peger de samtidig i eksemplet i ovenstående
citat på, hvordan det gør noget ved dem og den måde de selv agerer, og det på måder, der
er forskellige fra måderne de agerer på i den almindelige undervisning i klassen.
Et netop afsluttet projekt, ”Spiralprojektet” peger i den forbindelse på, at børns læringslyst handler om, når lærere tilrettelægger deres undervisning, så eleverne kan arbejde
aktivt med vedkommende indhold i en god stemning. Det er dét, som forskerne bag projektet
betegner ”Engagementets didaktik”. Det kræver at læreren/underviseren overvejer metoder
og indhold, og at han/hun samtidig forholder sig professionelt til kvaliteten af deres relation
med klassen/holdet og med hver enkelt elev. Når de tre elementer er tilrettelagt og faciliteret
af læreren/underviseren, så åbnes muligheden for det, som forskerne bag projektet betegner
som et eksistentielt træf, som udgør selve forudsætningen for, at børnene kan engagere sig.
På den måde bliver klassen/holdet et læringsfællesskab, som alle kan have det godt i og udvikle sig igennem. (Corneliussen, et.al. 2018). Det er noget af det, der ser ud til at kendetegne
musikskolelærerens tilgang til undervisningen med eleverne, da jeg taler med dem første
gang i 2017. Om dette udtaler to andre elever i 3. klasse:
F: når vi spiller, så får vi noget ros af vores lærer, hvis vi nu har lavet det MEGA godt.
G: så klapper de, eller et eller andet.
F: fordi nogle gange så kan hun også finde på at sige: ”Hov, der var lige noget der ikke lød godt
herovre… Fordi med klarinetten, der er det også nogle gange lidt svært så kommer man måske
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til at lave en KÆMPE pivtone… Men man skal også virkelig meget kigge på sit papir hvor der
står hvad man skal, og noderne…
G: fx med det WC sagde, fx hvis hun, WC, måske laver en pivlyd med sin klarinet, så kunne
læreren jo sige: ”Aaj, derovre gik det ikke lige godt, og her der skal i lige høre efter” – ikke på
en skrap måde, men så man er med på rækkefølgen. ”
F: men vi begynder også forfra, hvis der så har været en kæmpe pivtone, og der var én der lavede
den vildt meget forkert, bl.a. også i går hvor de også sagde, at der var der lige for mange, der
gjorde det… lidt for… Det er faktisk godt at få at vide, for så ved man, ”nå, den der den skal
jeg lige øve mig lidt på”. Fordi jeg ved også selv, når jeg spiller derhjemme, så kan jeg lave så
høje pivtoner, at min storebror, han får hovedpine (GG)… Altså, der var også en dag, hvor han
bad mig om at stoppe, fordi jeg lavede sådan en KÆMPE stor pivtone... Altså, de [skolelærerne, red.] siger mere, hvis man nu kommer til at lave en fejl, så siger de bare lige: ”Aj,
det der, det er forkert”. Så siger de det mere sådan: ”Aj, er der en anden én, der ved hvad
svaret er?”. Men i musik, der er det mere sådan, hvor man ligesom selv, er den der skal
prøve. (I musik får man selv lov til at prøve igen). Fordi så siger hun også til os, hende
der underviser mig, hun siger så også: ”Hov, vi kan lige prøve igen”. Og ellers så kører
sangen også to gange, så man lige får en ekstra chance til lige hurtigt at tage den.
(Interview, børn, 2017)
Elevernes oplevelser af musikundervisningen handler altså meget om underviserne, hvilket
ikke er atypisk for børn i skolen (se fx Klinge, 2017; Lagermann, 2017). Det er således interessant, at der set fra børnenes perspektiv, synes at være ”højere til loftet” i musikundervisningen end i den almindelige undervisning – også i forhold til, at ”få en chance mere”. Ikke
mindst fordi det viser dem, at der er brug for dem, og at det ikke er ligegyldigt, hvad de
bidrager med i samspillet med gruppen. Det sidste er af stor betydning i forhold til børnenes
oplevelser af at opleve sig som en betydningsfuld del af et (lærings)fællesskab, hvilket ifølge
motivationsforskningen som tidligere nævnt, er afgørende for ikke bare børns, men menneskers motivation og trivsel i det hele taget (Lagermann, 2019, in press., Deci & Ryan, 2002).
Således er der i forhold til elevernes generelle oplevelse i 2017 af, at der er forskel på
lærerne fra musikskolen og Hornbæk skole tilsyneladende også noget, som lærerne på Hornbæk skole, ifølge børnene, kan lærer af musikskolelærerne, til trods for projektkoordinatoren
Helles oplevelse af, at musikskolelærerne føler sig dårligt klædt på til den pædagogiske del
med børnene.
I det følgende afsnit, ser jeg nærmere på elevernes oplevelser af musikundervisningen,
da jeg møder dem anden gang året efter i 2018, hvor de går i 4. klasse.
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”Vi spiller rimelig meget den samme sang”
Da jeg interviewer børnene anden gang i 4. klasse, har billedet af musikundervisningen for
flere elevers vedkommende ændret sig lidt i forhold til første gang, jeg talte med dem. To
elever udtaler:
D: Jeg synes, det er blevet sådan lidt mere kedeligt. Lige i starten var det ret spændende
med de nye instrumenter, men nu er det blevet lidt kedeligt – også fordi vi spiller rimelig
meget den samme sang, meget det samme i sangen. Nogle gange et stykke i sangen en gang
til, nogle gange hele sangen igen.
E: Jeg synes også, det er rimelig kedeligt. Det var rimelig sjovt LIGE da man startede.
D: Måske hvis det havde været et andet instrument, ville jeg gerne have fortsat musikundervisning – det fylder meget (barytonhorn), og så måske hvis man kunne vælge noget
andet end blæseinstrumenter, det kan jeg ikke så godt lide.
E: nogle gange får man ondt i hovedet af at have musikundervisning, fordi instrumenterne kan
pibe ret højt (…) Min musiklærer siger altid ”Husk at øve dig, husk at øve dig”, men jeg tror
ikke, jeg er den eneste, der glemmer det. (…) Jeg øver mig aldrig derhjemme. Der er ingen, der
øver sig på holdet.
D: Hvis vi nu skulle fortsætte med ASI videre i 5. klasse, så skulle det ikke være med
samme instrument. Så skulle det være med et nyt. Hvis jeg bedre kunne li’ et instrument,
jeg havde valgt, så kunne det være fint at fortsætte. Fx guitar, eller…
E: Man havde sådan fire ønsker, og så fik jeg mit nr. tre
(Interview, børn, 2018)
En anden elev udtaler:

B: Vores lærer bruger megalang tid på at gennemgå sangen, det er irriterende. Jeg ville ønske,
hun bare gennemgik den én gang, også at vi så prøvede at spille den. (…) Vores lærer
gennemgår den måske ti eller syv gange, før vi får lov at spille den – det er også derfor, det
kunne være godt med nogle flere musiktimer.
(Interview, børn, 2018)
Som det fremgår af citaterne ovenfor, peger flere af eleverne på, at det er blevet lidt kedeligt
i musikundervisningen (2018). Det kedelige begrundes af eleverne i, at nogle synes, at det er
meget det samme, de laver, jf., fx ”meget det samme i sangen”, når de har musik, at det
havde været noget andet, hvis man selv havde valgt, og dermed bedre kunne lide sit instrument og nogle har en oplevelse af, at læreren gennemgår for meget – at der godt må være
mere spil.
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Med elevernes oplevelser af, at det meget er det samme, de skal i undervisningen, er
der noget der tyder på, at man med fordel kan variere musikundervisningen mere end tilfældet er i dag, og ligeledes lade elevernes spil fylde mere i musikundervisningen, end tilfældet i citaterne ovenfor indikerer. Nogle af eleverne har dog netop den oplevelse i forbindelse med deres musikskolelærers undervisning, så det tyder på, at der hér er forskel på de
forskellige instrumentundervisere fra musikskolen. Endvidere ser det, at man ikke selv direkte har valgt sit instrument, ud til at have en betydning for flere af eleverne, og det på
måder, der ser ud til at have direkte indflydelse på motivationen i undervisningen, men også
udenfor undervisningen i forhold til at øve sig derhjemme.

Mere tid
Da jeg interviewer eleverne for anden gang, da de går i 4. klasse i 2018, peger 7 ud af de i alt
9 børn, der deltager i evalueringsundersøgelsen på, at det vil give mening, at man havde
flere timer om ugen, end den nuværende ene time om ugen. Flere af eleverne peger i den
forbindelse på, at det i praksis reelt ikke er en time, men mindre, pga. megen sygdom fra én
musikskolelærer, en musikskolelærer der konsekvent kommer 10-20 minutter for sent, musikskolelærere der ikke har gjort klar til eleverne kommer, så de skal bruge tid på det i timen,
og elever der gemmer sig for deres undervisere, så musikskolelæreren også skal bruge tid
på dét, i forhold til at få gjort alt klar til undervisningen i denne tid. I den forbindelse udtaler
en elev:
B: Det er for lidt med en time om ugen – måske to gange om ugen. Måske endda to timer,
to gange om ugen. Både b- og a-klassen skulle også have undervisning sammen, synes jeg.
Enten blandet eller et stort hold.
(Interview, børn, 2018)
En anden elev udtaler:

A: (…) flere timer. Plus, at når musikskolelæreren er syg, at man måske kan få lov at spille for
sin almindelige lærer i stedet, så man ikke misser den time helt så meget (…) ASI skal fortsætte;
det har været meget sjovt…
(Interview, børn, 2018)
Samlet set peger dette og forrige afsnit på, at der med fordel kan etableres et større samarbejde de forskellige lærere imellem (musikskolen + Hornbæk skole) i forhold til musikundervisningen, da der tilsyneladende er noget at lære begge veje – fx, højere til loftet i den
almindelige undervisning; mere variation i musikundervisningen. Et sådant samarbejde er
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egentlig også udgangspunktet i det oprindelige JeKI-projektdesign, ligesom det også var det
oprindelige udgangspunkt for projektet på Hornbæk skole. At det i praksis ikke helt er blevet sådan, kan ifølge en af de voksne skyldes, at den afdelingsleder på skolen, som oprindeligt var primus motor på projektet på Hornbæk Skole, desværre stoppede på skolen undervejs i projektet, da han havde fået job på en anden skole i en anden kommune. Dette har
ifølge den voksne medvirket til, at der har manglet én fra skolen, der har kunnet være tovholder på projektets implementering med de oprindelige intentioner og visioner for ASIprojektet, om bl.a. at skabe en ”(…) skole som bobler af musik, som kan udvikle egne orkestre
og grupper, performances og projekter” (jf. den oprindelige projektbeskrivelse fra Hornbæk
Skole).

Del 2: Erfaringer fra pilotprojektet – de voksne
Følgende temaer blev talt frem i de individuelle interviews med de voksne i oktober 2017 og
oktober 2018.

Arbejdet med ASI – nye muligheder for børnene
Begge voksne giver i interviewene gennemført 1 år og tre måneder inde i projektet samlet
set udtryk for, at de er glade for arbejdet med ASI. De er enige om, at det har været spændende at se projektets indvirkning på børnene. De oplever begge, at ASI-projektet er båret af
nysgerrighed og stort engagement fra børnene. Begge voksne peger på det potentiale som
ASI indebærer for bestemte børn i fastlåste (begrænsende) positioner. En af de voksne fortæller:
Z: Børnene synes, det var VIRKELIG spændende [med introduktionen til instrumenterne i 2. klasse, red.]. Og så var børnene rundt til de her fire instrumenter. Og det var både
noget med, hvad børnene selv ville (…)… men musiklærerne skulle så også skrive lidt ned om
de enkelte børn – om de havde evne for det – og det havde de sådan skrevet ned med nogle
stjerner. Og der havde hende her [eleven], som jeg er sikker på, har en diagnose, hun
havde jo bare stjerne ved dem alle sammen. ALLE musiklærerne ville gerne have
hende! Og da jeg sagde det til hendes mor; hun blev jo bare sådan helt vildt glad. (…) sidste
år, i det der musik-lære, skulle børnene forestille sig, at de rejste rundt i verden og skulle danse,
og sådan noget. Så var der tre drenge [i den klasse, den voksne er tilknyttet], der går til karate,
og én af dem skulle optræde for de andre, en stille fyr, og det var SÅ vildt at se ham på
den nye måde. Og jeg roste ham! Og han fik også noget respekt fra de andre elever, fordi
han normalt er sådan en stille fyr.
(Interview, voksen, 2017)
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En anden voksen udtaler i 2018:

X: Det har givet børnene, at de har fået et afbræk fra den almindelige undervisning; noget man
har kunnet gå og glæde sig til. Afbræk i form af, at nogle børn har svært ved at sidde i et
klasselokale så mange timer ad gangen. Musikken kan give nogle børn et frirum i den normale
undervisning, børn, som måske vil være presset over at skulle sidde inde i et klasselokale og
fortsætte med normal undervisning. Det kan give dem en ny rolle, få nogle andre færdigheder og kvalifikationer hos børnene i spil, end man måske har brug for i et klasselokale.
Det tror jeg helt sikkert, det har givet nogle af børnene – at det har været noget andet end
”numse-til-tavle” undervisning også. (…) Det projekt, det giver bare noget andet til nogle
børn. Nu skoledelen sætter meget fokus på bevægelse, men nogle har ikke lige interesse i den
del, så det er godt, at vi tilbyder musik også – at vi som skole tilbyder flere forskellige ting.
Noget der nok har været syltet lidt i skolen de sidste mange år. Og så fedt, at det er nogen,
som brænder for det – musikskolelærerne.
(Interview, voksen, 2018)
ASI-projektet tager, ligesom det oprindelige JeKI projekt, udgangspunkt i et mål om at understøtte alle børns almene kompetencer, trivsel og læring i andre fag. Og selvom begge lærernes udtalelser ovenfor understreger deres positive oplevelser med betydningen af ASI
projektet for børnene, særligt i starten, hvor de mærker elevernes glæde for instrumenterne
også udenfor instrumentundervisningen, kan de ikke i anden interview-omgang direkte
pege på, at projektet med ASI har haft indvirkning på børnenes trivsel og læring i andre fag,
hvilket kan skyldes flere ting, som vil blive berørt i de følgende afsnit. Alligevel oplever
begge voksne, især i første interview-omgang i 2017, at børnene har taget godt imod undervisningen; at de særligt var glad for undervisningen det første år – i 2. klasse – i musikundervisningen med Helle Waagø, projektkoordinatoren fra musikskolen, og at børnene er begejstrede for deres nye instrumenter i 2017. I 2. interview-omgang fornemmer særligt én af
de voksne dog, i tråd med flere af børnenes fortællinger i 2018, at begejstringen hos børnene
er dalet. Og den voksne har et bud på, hvad det kan handle om.

Mere variation i musikundervisningen
Den voksne udtaler:

Z: Hvis det nu havde været bredere, så man ikke kun skulle lærer noder og spille på et
instrument, så kunne musiklæreren måske byde ind på noget andet også. Det bliver nemlig
meget det samme. Hvor, hvis det nu havde været musikundervisning, altså, det som en musiklærer laver, dvs. så danser man lidt, så lidt noget med rytme, i virkeligheden det, som Helle
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(Waagø, musikskolen) lavede (i 2. klasse), kombineret med deres instrument. Så ville det blive
mere varieret for dem. Det er meget snævert, som det er nu, meget lidt tid. I virkeligheden
er det jo et stort projekt, som gerne vil meget – i virkeligheden skulle det være lidt bredere.
Selvfølgelig har der været de der koncerter – men det meste af tiden har været brugt til
noder og et instrument. Det ville være dejligt hvis det var lidt bredere, og så skulle der
jo nok også nogle flere timer om ugen til. Men det er også svært for lige nu tages musikundervisningstimerne af (…) faget, og det kan man godt mærke (…). De [børnene, red.] virker
ikke demotiverede, men det er ikke den samme begejstring som i starten. (2018)
Flere steder i interviewet i 2018 peger denne voksne på, at en større variation i musikundervisningen ville kunne have en positiv indflydelse på den oplevede dalende motivation
blandt børnene – en pointe, der som nævnt går igen hos flere af børnene i interviewene fra
2018. En varieret undervisning går igen i skoleforskningen, og når variation i undervisningen
er vigtigt, som den voksne peger på ovenfor, handler det ifølge forskningen – og altså ligeledes ifølge den voksnes erfaringer – om, at der i skolen er tale om fag, som børnene i langt
de fleste tilfælde ikke har indflydelse på, endsige selv har valgt (se fx Lagermann, 2017),
hvilket også børnene, som tidligere vist, taler om i interviewene. Denne pointe understreges
da også af den voksne; at der med ASI-projektet er tale om, at musikskolelæreren har en hel
gruppe af børn, fremfor blot en enkel, som de måske har det på musikskolen, og netop at det
tilmed er med ”(…) en gruppe, som måske ikke lige selv har valgt at modtage undervisning
i netop dét instrument” (Interview, voksen, 2018) – en pointe, der som vist, også peges på af
børnene.
Dét, at musikskolelærerne har nogle andre erfaringer end lærerne i skolen, peger på
vigtigheden af et godt samarbejde på tværs af de to: lærere og musikskolelærere, hvilket er
omdrejningspunktet i det følgende afsnit.

Samarbejde mellem musikskolelærerne og lærerne på skolen
Alle de voksne omkring børnene som medvirker i denne evaluering, dvs. såvel gennem interview som uformelle samtaler, giver samlet set udtryk for, at de er glade for arbejdet med
ASI-projektet. De to interviewede voksne udtrykker, at det har været spændende at arbejde
(mere eller mindre) konkret med programmet, og ikke mindst at se elevernes begejstring for
instrumentdelen og koncerterne. Alligevel savner de en større sammenhæng mellem musik/instrument-undervisningen og den almindelige undervisning. En voksen udtrykker det således:
X: Det er nok igennem børnene, at vi som voksne får noget ud af det. Jeg kunne godt se for mig,
hvis man havde nogle af skolens lærere/pædagoger, som var med i musikundervisningen, så
kunne man bruge noget af det i hverdagen, og bruge nogle af de elementer fra musikken, at det

ALLE SPILLER INSTRUMENT (ASI)
PÅ HORNBÆK SKOLE

25

havde nogle kvaliteter, som man fik øjnene op for, og sagde ”Hov, der skete noget dér, da de var
sammen om det dér”, som man ligesom kunne observere og trække ud og sige ”Hov, kunne vi
bruge noget af det i den daglige undervisning der også?”. (…) Og det er jo det der med de der
intelligenser også; vi ved så meget om de ting der, lad os finde ud af at få det ind i undervisningen også, så man kan bruge det til noget, det her, også, ik’. At man har noget at
relatere til i musikken også, ik’. Også i forhold til dansk, og arbejdet med tekster, der er
også rigtig meget dér. Så musikken kan jo rigtig meget på dét også, ik’.
(Interview, voksen, 2017)
Den anden voksne udtaler:
Z: Når musikskolelærerne er her, så skal jeg noget andet. Vi har ikke tid til at sidde sammen.
Jeg har ikke fået tid til noget [i forhold til samarbejde, red.]. Hvis der var tid til det, kunne
det være rart at lave noget sammen med musikskolelærerne, og ikke kun med Helle – hende har
jeg mailet lidt med ind i mellem. Helle er enig i at gøre musikundervisningen bredere. Nogle af
de lærere [fra musikskolen, red.] ved ikke rigtigt det her med at variere – at det kunne være
en vigtig motiverende del. Eller eksperimenterer lidt mere, at ungerne får lov til det, fx
spil et nummer hjemmefra og spil for de andre – det kunne måske også motivere børnene lidt mere.
(Interview, voksen, 2018)
Begge voksne giver således udtryk for, at der med pilotprojektet på Hornbæk Skole ikke har
været tale om et egentligt samarbejde mellem musikskolen og skolen. Og begge giver de
udtryk for, hvordan et samarbejde imellem de to parter kunne give rigtig god mening – både
for musikskolelærerne og for skolen – ikke mindst i forhold til at få integreret musik og samspil som en større del af skolens hverdagsliv, som det hedder sig i den oprindelig vision for
implementeringen af ASI på Hornbæk skole. Når dette ikke blev tilfældet – til trods for gode
intentioner om det modsatte i starten af projektet – ser jeg nærmere på i det følgende afsnit.

(Manglende) tid
Begge voksne peger på ”tid” som afgørende for (mangel på) samarbejdet med musikskolen
– en tid, som de ikke oplever, er til stede fra skolens side, sådan som projektet har kørt og
kører på nuværende tidspunkt:
X: Men det, der ligesom er hæmskoen, er forberedelse. Og det der med at tænke det ind i undervisningen, og hvordan får jeg lige tid til at tale med eksterne partnere, osv. Det ville gøre det
mere nærværende og levende.
(Interview, voksen, 2017)
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Z: Jeg kunne lære rigtig meget, hvis jeg kunne være med. Og det sparer jo også mig for noget
tid. Altså nu her, så kan jeg forberede noget [til faget, der undervises i, red.] til den ene klasse,
og så kan jeg bruge det med den anden klasse. Og det med at der er nogle andre, der tager over,
altså vi er jo på hele tiden, så det er rart. Det samme kunne man gøre i andre fag, fx natur og
teknik (…), men der skal jo bare være noget tid til det.
(Interview, voksen, 2017)
Tid bliver på mange måder nævnt som (d)en afgørende faktor for (fraværet af) det gode samarbejde mellem skolen og musikskolen. Tid som problem i forhold til samarbejdet mellem
musikskolelærere og grundskolelærere er da også noget af det, der går igen i følgeforskningen af det tyske JeKi-program. Her når man frem til en række resultater, der både vedrører
de implicerede børns og voksnes udbytte af programmet. I forhold til det sidste peger resultaterne således på følgende: 1) Det er vigtig for et godt samarbejde at lærernes særlige kompetencer inddrages i samarbejdet, at undervisningen planlægges fælles og at begge aktivt
deltager i undervisningen, 2) at lærersamarbejde kan vanskeliggøres af manglende tidslige
ressourcer til fælles planlægning og 3) at lærersamarbejde understøtter undervisernes løbende kompetenceudvikling, men at det er afgørende, at der tilbydes og gennemføres løbende relevant kompetenceudvikling i form af kurser og seminarer (Holst, 2017: 22-23). Ingen af delene har desværre været tilfældet i ASI-pilotprojektet på Hornbæk Skole, til trods
for, at der var lagt op til det i starten med projektet. Ifølge en af lærerne skyldes dette med
stor sandsynlighed, at den afdelingsleder, der som tidligere nævnt, fra Hornbæk Skole havde
teten på projektet fra skolens side, er stoppet på skolen undervejs i projektet.
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Opsamling, konklusion og anbefalinger
I dette afsnit opsamles kort på undersøgelsens resultater beskrevet i del 1 og 2. Som skrevet
indledningsvist er der i forbindelse med implementeringen af ASI-pilotprojektet på Hornbæk Skole udarbejdet nogle succeskriterier i form af nogle mål for pilotprojektet (se afsnittet
tidligere: ”Mål for evalueringen). Disse vil indgå undervejs i opsamlingen, markeret med fed
skrift. Opsamlingen vil munde ud i en konklusion og efterfølgende anbefalinger for fremtiden i relation til implementeringen (og videreførelsen) af ASI på Hornbæk skole og andre
skoler, i eller udenfor Helsingør Kommune.

Del 1: Erfaringer fra pilotprojektet – børnene
Samlet set efterlader evalueringsundersøgelsen ingen tvivl: eleverne er uden undtagelse
enige om, at ASI på Hornbæk Skole i overvejende grad har været en god oplevelse. I forhold
til et overordnet mål fra skolens side i musik om, at alle børn lærer et instrument at kende
(jf. den oprindelige projektbeskrivelse fra Hornbæk Skole), har projektet været en succes.
Alle børnene har i den forbindelse været særligt begejstrede for det første år (2. klasse), hvor
musikundervisningen blev varetaget af projektkoordinatoren fra musikskolen, Helle Waagø,
ligesom alle børnene var begejstrede i starten af instrumentundervisningen, både for deres
instrumenter og for undervisningen. Hvad angår det sidste, undervisningen, fremhæves
særligt musikskolelærerne som rare og anderledes end børnenes lærere i skolen. I anden
interviewomgang i 2018 er der dog flere af eleverne, som synes at mangle motivationen i
forhold til undervisningen. Ifølge eleverne handler dette bl.a. om, at de spiller på instrumenter, som de ikke umiddelbart selv har valgt; at de, for nogle elevers vedkommende oplever
et højt fravær (pga. sygdom eller forsinkelse) hos enkelte musikskolelærere; at der bliver
brugt for lang tid på forklaringer i instrumentundervisningen; og at det generelt er presset
med tiden, der i projektperioden har været én time om ugen. Der er ingen af børnene, der
direkte peger på, at de har oplevet, at instrumentundervisningen har haft en understøttende
funktion udenfor instrumentundervisningen (almene kompetencer), eller på deres trivsel
og læring i andre fag iht. projektets programteori, sådan som det er formuleret i projektets
mål. Indirekte ser det dog ud til, at særligt koncerterne med samspil med andre instrumenter
ser ud til at bidrage til børnenes oplevelser af fællesskabsfølelse og samhørighed med andre, men også individuelt, hvor det, at rykke sine grænser i forhold til fx at skulle optræde
på en scene foran andre, har haft særlig betydning for nogle af børnene, fx jf. citatet fra tidligere: ”jeg er ikke så vild med scener og stå dér, men det gik faktisk fint nok” – en ændring i
elevens selvforståelse som er direkte forårsaget af (deltagelse i) ASI-projektet.
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Alle 9 børn er uden undtagelse enige om, at ASI er en god idé, og nogle af børnene
foreslår i den forbindelse, at man udvider både projektets ramme fra de nuværende tre til
fire år, så de fortsætter med forløbet fremadrettet i 5. klasse. Flere af børnene foreslår i samtidig, at man udvider tidsrammen på den nuværende ene time om ugen til fx to timer to
gange om ugen. Noget i interviewene med børnene tyder på, at en endnu større frihed i
forhold til valg af instrument, vil øge motivationen for instrumenterne – også i forhold til at
få øvet sit instrument derhjemme – ligesom en større variation i selve musikundervisningen
med stor sandsynlighed vil kunne have samme effekt, da flere af børnene i forbindelse med
med det sidste, oplever at det er ”meget den samme sang”, der bruges tid på i undervisningen, og at der bruges uforholdsmæssigt lang tid på gennemgang af én sang.

Del 2: Erfaringer fra pilotprojektet – de voksne
Samlet og overordnet set er begge voksne fra Hornbæk Skole begejstrede for ASI-projektet,
og ser begge mange gode muligheder i projektet. Særligt i de første interview fra 2017, peger
begge voksne på, hvordan de oplever børnenes begejstring – både for musikundervisningen
med projektkoordinator, Helle Waagø, i 2. klasse og for de netop udleverede instrumenter i
3. klasse i 2017. Særligt én af de voksne kommer med konkrete eksempler på, hvordan elevernes deltagelse i ASI-projektet har bidraget på understøttende måder i forhold til nogle
elevers (med)læring og dermed trivsel, som har haft en effekt på elevernes selvforståelse –
og som man kan have en begrundet antagelse om, også potentielt set kan gøre sig gældende
udenfor musikundervisningen i andre fag. En anden voksen peger på, at ASI-projektet bidrager positivt i forhold til at få en bredere variation ind i børnenes samlede skole-hverdagsliv, hvilket ifølge hende, synes at (kunne) have særligt gode effekter for børn, der har vanskeligt med mange timer i et klasselokale med ””numse-til-tavle” undervisning”. Også denne
pointe kan man have en begrundet antagelse om, kan bidrage til at højne trivsel og læring i
andre fag, idet selve variationen med altså musikundervisningen kan bidrage positivt i et
samlet børne skole-hverdagsliv (Lagermann, 2017).
Da de voksne interviewes anden gang i 2018, er der dog ifølge dem begge flere områder, man med fordel kan skrue på i forhold til at nå projektets overordnede mål om at understøtte alle børns ”(…) almene kompetencer, trivsel og læring” – såvel i musikundervisningen som i ”i andre fag”. Dette mål er med andre ord et mål, som ingen af de to oplever
sig i stand til direkte at sige noget om på nuværende tidspunkt (2018). Begge kan pege på, at
der er sket positive ændringer i elevgruppen, men hvorvidt disse ændringer kan kobles direkte til ASI-projektet, er de begge usikre på. En af dem peger dog på, at motivationen i selve
musikundervisningen er dalet for flere elevers vedkommende i 2018. Dette kan skyldes flere
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ting, og ifølge hende handler det i høj grad om en manglende variation i musikundervisningen, som hun – i tråd med skoleforskning på området – peger på, er afgørende for børns
motivation og engagement i undervisningen i skolen.
I relation til projektets overordnede mål om at øge alle børnenes ”(…) almene kompetencer, trivsel og læring i andre fag”, peger begge de voksne på, hvordan et større samarbejde, end tilfældet har været i pilotprojektperioden, mellem lærerne og musikskolelærerne
kan styrke dette. Begge voksne understreger det problematiske i manglende tid fra skolens
side til dette samarbejde. Pointerne om (tid til) samarbejder er pointer, der går igen i den
følgeforskning der foreligger på det tyske projekt JeKI, hvor resultaterne netop understreger
vigtigheden af en fælles planlægning af musikundervisningen, at lærere fra begge kontekster
deltager aktivt i undervisningen, at dette samarbejde netop kan vanskeliggøres af (manglende) tidsmæssige ressourcer og at lærersamarbejdet understøtter undervisernes løbende
kompetenceudvikling (Holst, 2017: 22-23). Opsummerende om tid, oplever de to voksne i
ASI-pilotprojektet sig samlet set tidspressede, og begge voksne peger im- og eksplicit på, at
det er nødvendigt med en egentlig skemalægning af såvel samarbejde med musikskolen som
deltagelse i musikundervisningen, hvis ASI skal forankres i den organisatoriske og pædagogiske praksis på skolen, fordi det er for vanskeligt at få det presset ind i et i forvejen hektisk
program.

Konklusion
Ud fra denne evaluering kan det konkluderes, at arbejdet med ASI overordnet set skaber
kvalitativ mening for deltagerne. På Hornbæk Skole, hvor dette pilotprojekt har været implementeret, oplever deltagerne generelt et mere varieret skolehverdagsliv med tilbud om
musikundervisning fra kvalificeret og engageret personale fra musikskolen i Helsingør.
Både voksne og børn deler en oplevelse af, at det har været sjovt at deltage i projektet, og at
programmet med fordel kan tilbydes nye børn i 2. klasse på Hornbæk skole.
Fra børnene hører vi beretninger om, at særligt koncertdelen, hvor man skal spille
sammen med andre børn på andre instrumenter end sit eget, og over for et publikum, bidrager til positive oplevelser hos børnene af fællesskabsfølelse og samhørighed. Baseret på børnene og de voksnes fortællinger kan det dog konkluderes at motivationen i selve musikundervisningen er dalet over tid, hvilket ifølge både børn og voksne skyldes en manglende
selvbestemmelse i dels valg af instrument, men også en manglende variation i musikundervisningen. Det er ikke muligt ud fra det generede materiale at udsige noget om, om der er
en direkte sammenhæng imellem musikunderundervisningen og en styrkelse af børnenes
”almene kompetencer, trivsel og læring i andre fag”, sådan som det lyder i det overordnede
mål for projektet, men musikundervisningen har uden tvivl bidraget til positive oplevelser
med skolen, fx samspil (koncerter) og dét at lære at kunne spille på et instrument. Det ser
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med andre ord ud til, at musikundervisningen bidrager kvalitativt til børnenes oplevelser af
deres samlede (skole)hverdagsliv.
Samtidig må det også konkluderes, at arbejdet er skrøbeligt i den forstand, at det hviler
på implementeringen af en særlig gejst og et særligt blik for betydningen af musik i børns liv
og udvikling, som det tager tid og support at udvikle – ikke mindst fra skolens side. Tiden
til det og supporten fra alle, eller som minimum flere, lærere og ledelse er helt afgørende for,
at implementeringen kan lykkes. Dette kræver en engageret ledelse, som forstår vigtigheden,
og som selv går forrest i arbejdet med at sætte ASI højt på skolens dagsorden.
I en dansk sammenhæng ser der ud til at være flere overlap med en tysk sammenhæng. Således kan det konkluderes at der mangler tidslige ressourcer – særligt fra skolens
side – til fælles planlægning, hvilket vanskeliggør samarbejdet imellem de to. Et samarbejde,
der ifølge de deltagende voksne fra såvel skolen som musikskolen vil kunne bidrage til, at
lærernes særlige kompetencer hver især kan inddrages i både planlægning og udførelse af
musikundervisningen, sådan som det også er tiltænkt i det oprindelige JeKI-program.

Anbefalinger
I fald de organisatoriske omstændigheder omkring implementeringen af metoden er på
plads, kan det ud fra denne kvalitative evaluering anbefales, at metoden fortsættes på Hornbæk Skole og ligeledes implementeres på andre skoler. Følgende anbefalinger er således baseret på, hvad vi ved fra pilotprojektet.

Tid
Med implementeringen af ASI-programmet på en skole er det afgørende, at man som skoleledelse på forhånd gør sig overvejelser om afsættelse af tid til skolens personale i forhold til
samarbejdet mellem skolens og musikskolens personale. Baseret på evalueringsundersøgelsens resultater er det således vigtigt, at disse overvejelser gøres så tidligt i forløbet som muligt og inden projektopstart. Det anbefales i den forbindelse at skemalægge tid til de lærere
og pædagoger, der arbejder med ASI. Forandring tager tid, og det er vigtigt, at man som
ledelse tager dette ansvar på sig, så det ikke overlades til den enkelte lærer/pædagog at finde
denne tid. Det kan konkluderes, ud fra denne undersøgelse, at når det overlades til den enkelte at finde tiden, bliver den indimellem slet ikke fundet – ikke pga. af manglende vilje fra
lærere/pædagogers side, men fordi de ganske enkelt indgår i så komplekse og presserende
arbejdsliv, at alt hvad der ikke er strengt nødvendigt ofte må vige pladsen for andre, mere
presserende opgaver og situationer, som kræver (øjeblikkelig) handling.
Endelig anbefales det i forhold til tid, og med afsæt i undersøgelsen, at man udvider
ASI-programmet fra den nuværende ene time om ugen til to timer om ugen. Herved vil man
som skole kunne lade ASI erstatte anden musikundervisning og på den måde leve op til
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undervisningsministeriets læseplaner for faget musik. Det sidste vil dog kræve en vis variation i undervisningen, hvilket ifølge undersøgelsen ligeledes er en anbefaling.

Variation
Baseret på undersøgelsen anbefales det, at man fra musikskolen overvejer at variere sin undervisning af børnene på skolen, således at instrumentalundervisningen i 3. og 4. klasse indeholder andet og mere end instrumentundervisning og nodelære. I den forbindelse anbefales det, at man skruer op for samspilsdelen, der ifølge undersøgelsen synes at bidrage særligt positivt til børnenes oplevelser af samhørighed og fællesskabsfølelse. At variere sin undervisning er særligt vigtigt, når man formidler stof til børn, som børnene – i modsætning til
på musikskolen – ikke selv har valgt eller har haft indflydelse på. I forbindelse med det dette
anbefales det desuden, at man fra musikskolen overvejer en større bredde, alternativt et andet udvalg i forhold til de instrumenter, man tilbyder undervisning i på skolen, fordi der
ifølge ikke bare denne undersøgelse, men ligeledes ifølge motivationsforskningen, er en direkte sammenhæng mellem graden af selvbestemmelse, herunder oplevelsen af meningsfuldhed, i forhold til om børnene har indflydelse på, hvilket instrument de skal lære at spille
på, og deres motivation for undervisningen og instrumentet, der spilles på.

Hele skolen med
Når man som skoleledelse overvejer at arbejde med implementeringen af ASI metoden, er
det væsentligt at overveje hvem af skolens medarbejdere, der skal arbejde med dette. I den
forbindelse anbefales det med afsæt i undersøgelsen, at hele skolens medarbejderstab tidligt
i processen informeres om arbejdet med ASI-programmet i de konkrete klasser og på sigt
inddrages i arbejdet med musik/samspil som potentiale også i andre fag. Undersøgelsen viser, at det tilsyneladende ikke er kendt af de voksnes øvrige kollegaer, hvad, hvorfor og
hvordan de arbejder med ASI-programmet. Den manglende fælles forståelse, kan vanskeliggøre arbejdet med selve visionen for implementeringen af ASI, nemlig at få en skole, der
”bobler af musik, som kan udvikle egne orkestre og samspilsgrupper, performances og projekter og som har et musisk levende miljø” (jf. projektbeskrivelsen fra Hornbæk skole), men
også i forhold til at opnå det overordnede mål med ASI-programmet om, at understøtte alle
børns almene kompetencer, trivsel og læring i andre fag. Der ligger med andre ord en vigtig opgave for skolens ledelse i, at alle skolens medarbejdere får kendskab til ASI-programmet, hvis
man ønsker at arbejdet med ASI skal have størst mulig effekt.
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