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Förord 

Inför min sista termin vid Kulturvetarprogrammet på Karlstads universitet uppenbarade sig 

möjligheten att söka ett Minor Field Study-stipendium från SIDA , för att göra en fältstudie i ett 1

annat land. Jag sökte stipendiet med förhoppning om att kunna resa till Sydafrika och göra en 

fältstudie av ett musikprojekt som jag fått vetskap om tidigare. Till min stora glädje blev jag en av 

stipendiaterna som valdes ut för en resa under våren 2017 och det blev två intensiva månader i 

staden Grahamstown som ligger i Östra Kapprovinsen. 

Tack 

Jag vill rikta ett tack till alla de som jag har träffat under min fältvistelse i Sydafrika. Det gäller 

elever och personal vid musikprojektet Access Music Project, AMP; i Grahamstown, vars 

berättelser har berört med sina livsöden men också gett mig material till detta arbete. Ett speciellt 

tack riktar jag till Shiloh Marsh och Gareth Walwyn, grundarna av AMP som båda två varit oerhört 

behjälpliga och värdefulla under min vistelse. Dessutom förtjänar min yngsta dotter Zolani ett stort 

tack och en bamsekram för sin roll som outtröttligt och inspirerande sällskap under resan. 
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This study is an examination of how a music education that is run by a NGO, Non Governmental 
Organisation, in South Africa works. The organisation Arkwork for Art NPC, and their artistic 
programme Access Music Project, AMP, based in Grahamstown in Eastern Cape province, works as an 
case study. This study shows what different opportunities and challenges are of the work with the project 
and describes who the young participants enrolled in the project are and how they experience the music 
education. Further more this work explore the relationship between music education and social justice. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Sydafrikas förste demokratiske president Nelson Mandela underströk i ett tal vid Wits Planetarium 

2003 att ”Education is the most powerful weapon we can use to change the world”.  Utbildning är 2

en av de mest grundläggande faktorerna i en människas liv. Detta gäller för utbildning generellt men 

även utbildning inom det enskilda ämnet musik är betydelsefull. Musik finns i alla kulturer över 

hela världen och har en väldigt stor inverkan på våra liv från början till slut. Musikens möjligheter 

och betydelse i utbildningssammanhang är dock på många håll underskattad, trots mycket forskning 

som talar om musikens betydande roll för lärande och utveckling (Bjørkvold 2013). 

Musik kan också användas som ett viktigt redskap för förändring, och musikutbildning beskrivs och 

används följaktligen ofta som en möjlighet till mänsklig och social utveckling (Bergman och 

Lindgren 2014, 43). Det finns många socio-kulturella projekt och organisationer som jobbar med att 

förändra villkoren för människor i världen genom musikprojekt. För att belysa denna situation har 

jag valt att rikta min blick mot Sydafrika. Anledningen till att jag valt Sydafrika är att jag tidigare 

har studerat i landet och att möjligheten till musikutbildning och övriga estetiska ämnen kan variera 

stort där, beroende på vilken bakgrund man har och vilken valmöjlighet som finns gällande skola. 

Jag anser att frågan om tillgänglighet till musikstudier är av stor vikt för ett land som Sydafrika 

eftersom möjligheterna är ojämnt fördelade samtidigt som det finns ett stort intresse för musik bland 

stora grupper.  

Forskare menar att musikutbildning har en laddad historisk koppling till begreppet social rättvisa. 

Benedict, Schmidt, Spruce och Woodford (2015, xiv) anser att många av de som arbetar inom 

musikutbildning strävar mot öppet deltagande och tydligt ser den potentiella förändringskapaciteten 

som finns inom musikalisk interaktion. Samtidigt har forskarna uppmärksammat att det finns ett 

urval av speciella metoder, traditioner, musikkunskap och ideologier inom musikutbildning, vilket 

resulterar i att exkluderas vissa grupper från olika möjligheter att delta. Benedict m.fl. menar att det 

sker ett uppvaknande inom musikområdet på grund av olika bidragande faktorer. Detta har lett till 

att diskussioner har kommit igång inom vetenskapligt arbete, lärarutbildning och andra 

verksamheter inom musikområdet. Musikutbildning kopplas nu till frågor bland annat om genus 

 Wits Planertarium, University of Witwatersrand. Nelson Mandelas tal hölls 2003-07-162
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och kön, klasskillnader och etnicitet (ibid., xiv-xv). Social rättvisa-aspekten på musikundervisning 

fångar in den vetenskapliga och kulturpolitiskt relevanta dimensionen i detta arbete. 

Sammanfattningsvis är musikundervisning och koppling till social rättvisa ett viktigt område såväl 

ur vetenskapligt som kulturpolitiskt perspektiv. 

1.2 Bakgrund 

Sydafrika är ett land med mycket stora kontraster. Fortfarande 20 år efter att rasåtskillnadens politik 

apartheid avskaffandes, är levnadsförhållandena i landet mycket ojämlika. Rasism och 

diskriminering har präglat en stor del av landets historia och i Sydafrika post-apartheid lever mer än 

hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen, enligt statistik från FN (Svenska FN-förbundet 

2017).  

I landet finns de största socio-ekonomiska skillnaderna i världen (Whittaker 2014, 235). Arvet från 

apartheidregimen är tydligt, och de socio-ekonomiska skillnaderna har ökat under Sydafrikas 

demokratiska styre efter apartheid. Afrikanska nationalkongressen, ANC, har suttit vid makten 

sedan de första demokratiska valen 1994. Partiet har fört en nyliberal ekonomisk politik under de 

senaste åren där huvudmål om ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning har stått i fokus 

(Utrikespolitiska institutet 2017). Detta har bidragit till att en del positiva förändringar har skett 

med tillväxt och ökade investeringar i infrastruktur och offentliga tjänster som resultat, men 

samtidigt har detta fött fram en politisk oro, brottslighet, minskad samhällsservice och försämrad 

livskvalitet. Trots att ekonomin har blivit starkare i landet har tillväxten inte förändrat villkoren för 

de allra fattigaste (Svenska FN-förbundet 2017). De stora socio-ekonomiska skillnaderna har länge 

delat befolkningen i en extremt rik minoritet som har tillgång till det mesta i samhället så som 

kultur, utbildning och hälsa medan en stor andel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen 

med begränsad möjlighet till att nyttja liknande resurser. Dessa individer som lever i fattigdom har 

ingen möjlighet att ta del av eller påverka situationen socialt, politiskt, utbildningsmässigt eller 

ekonomiskt i landet. Arbetslösheten är hög i Sydafrika och cirka 25 procent av befolkningen saknar 

jobb. Det är en av de största politiska utmaningarna att hantera.  

Beroende på vilka förutsättningar man har ser det väldigt olika ut med åtkomst till musikutbildning 

i Sydafrika. I vissa skolor, ofta de marginaliserade fattiga kommunala skolorna, visar tidigare 

undersökningar att musik eller något annat kreativt ämne inte existerar. Enligt organisationen 
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Arkwork for Art NPC  är det så lite som en procent av landets skolor som erbjuder undervisning av 3

ämnen inom musik och estetik. Detta beror mestadels på orättvisor ur en historisk kontext. 

(Arkwork for Art NPC 2016B, 9). Det är en oerhört bristfällig och ojämlik situation för eleverna i 

de skolor som ligger i marginaliserade områden. Möjligtvis är en av de få chanser eleverna har i en 

skola i ett eftersatt område, att sjunga i kör. Vissa skolor har en körverksamhet av tradition sedan 

långt tillbaka. Ursprung och socioekonomisk bakgrund spelar alltså en stor roll för möjlighet till 

musikutbildning. Trots dessa stora skillnader och segregation, finns det ändå ljus och möjligheter. 

Det visar olika projekt som ordnar med musikutbildning i marginaliserade områden i Sydafrika. 

Som exempel kan bland annat nämnas Field Band Foundation, en icke-statlig organisation som har 

arbetat med musikutbildning i marginaliserade områden i olika delar av landet sedan 1997 (Field 

Band 2017).  

Genom en tidigare resa till Sydafrika har jag kommit i kontakt med ett musikprojekt baserat i Östra 

Kapprovinsen. Frivilligorganisationen Arkwork for Art NPC startade Access Music Project, AMP!, 

2011. Innan AMP startade fanns det inget musikprojekt av det slaget i staden Grahamstown. 

Projektet är nu inne på sitt sjätte år, och visar på framgång och positiva möjligheter, men liksom 

andra frivilligorganisationer, kämpar dock AMP med svåra förutsättningar, bland annat avseende 

ekonomi och långsiktighet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att studera en musikutbildning som drivs av en 

frivilligorganisation i Sydafrika. Jag har valt att beskriva och analysera organisationen Arkwork for 

Art NPC och deras projekt Access Music Project, AMP. Studien syftar till att beskriva hur 

organisationen AMP arbetar, samt studera relationen mellan musikundervisning och social rättvisa. 

Utifrån detta syfte styrs detta forsknings- och fältarbete av följande frågeställningar: 

• Vilka möjligheter och utmaningar möter AMP som är en frivilligorganisation och hur arbetar de?  

• Hur upplever deltagarna musikutbildningen och vilken betydelse har utbildningen ur ett socialt 

rättvise- och livsperspektiv? 

NPC, Non profit company, icke vinstdrivande företag3
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1.4 Forskningsöversikt 

Generellt sett kan man konstatera att forskare från många olika discipliner har varit intresserade av 

att följa utvecklingen av Sydafrika efter att landet avskaffade apartheid 1994 (Tillväxtanalys och 

Vinnovia 2013, 7–8). Inom området musik finns en del material att tillgå, men också inom 

utbildningsområdet där forskare har följt det stora arbete som skett med att förändra skolans 

läroplan. Det är viktigt att förstå hur musikutbildning fungerar i landet och begripa den komplexa 

situation och kontext och form av kris inom utbildningsväsendet som Sydafrika befinner sig i 

fortfarande. 

Stig-Magnus Thorsén (1997), före detta verksam professor vid Högskolan för scen och musik i 

Göteborg blev involverad i Sydafrikansk musikutbildning under 1990-talet. Han var sakkunnig i ett 

projekt i Sydafrika för att stärka musikutbildningar i eftersatta och marginaliserade områden. 

Thorsén var även med och startade upp en musikakademi och drev ett utbytesprojekt med 

musikskolor i Johannesburg, Kapstaden och Durban. Detta var ett samarbete mellan högskolan i 

Göteborg och SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Samarbetets fokus var att 

stödja frivilligorganisationer som bedrev skolor för svarta studenter med inriktning främst på 

afrikansk musiktradition. Thorsén publicerade artikeln ”Music education in South Africa: striving 

for Unity and diversity” i Svensk tidskrift för musikforskning 1997. I artikeln kritiserade Thorsén 

hur musikutbildningen i Sydafrika strävade mot enhet och mångfald men inte hade möjlighet att 

genomföra detta (Thorsén 1997, 1–2). Thorsén beskrev en kaotisk situation där en majoritet av 

sydafrikaner inte kunde delta i landets musikliv eller gå vidare till högre musikutbildning. De kunde 

inte heller ta anställning som musiklärare eller musiker. Under denna tid dominerades 

musikbranschens jobb som exempelvis studiomusiker eller anställningar i symfoniorkestrar helt av 

vita musiker. De flesta svarta saknade kunskapsmässiga förutsättningar, exempelvis notkunskap.  

Thorséns analys gjorde gällande att det fanns många exempel på exkludering. Vid denna tidpunkt i 

slutet av 1990-talet hade flertalet västerländska länder utvecklat en musikindustri som bidragit till 

stora inkomster inom kulturområdet och för länderna i övrigt. Trots oerhört stor musikalisk 

potential hade detta inte skett i Sydafrika. Thorsén konstaterade i sin analys att Sydafrika levde 

mycket isolerat som kulturnation trots vissa försök till konstnärliga samarbetsprojekt och 

internationella utbyten inom musikområdet. Han argumenterade att Sydafrika hade två mycket stora 

uppgifter framför sig i förändringsarbetet. Nummer ett var att erbjuda musikundervisning för alla 

vilket han förutspådde skulle innebära en genomgripande strukturförändring. Nummer två gällde 
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mångkulturell undervisning, något som skulle komma att innebära en genomgripande pedagogisk 

förändring (ibid., 10–11). 

Alethea de Villiers, universitetslektor vid Nelson Mandela Metropolitan i Port Elizabeth Sydafrika, 

har belyst förändringar inom Sydafrikas utbildnings-policy efter att apartheidregimen föll 1994. 

Hennes studie ”The transformation of music education: A South African case study” (2015) har 

betydelse för mitt arbete genom att skapa förståelse för de förändringar som skett inom 

musikutbildning i landet. I slutet av 1990-talet utarbetades en ny läroplan för all utbildning i 

Sydafrika. Utvecklingen av den nya läroplanen sågs som en god möjlighet till att förvandla 

musikutbildningen till att även inkludera afrikansk och indisk klassisk musik (de Villiers 2015, 

316). I den nya post-apartheid-läroplanen slogs dans, drama, musik och bild ihop till ett brett ämne 

kallat ”Arts and culture learning area”. 

Utbildningspolicyn blev en rejäl transformation av den tidigare situationen inom utbildning, och det 

slogs fast att alla elever skulle få tillgång till estetiska ämnen. De estetiska ämnena tillskrevs lika 

status som övriga ämnen samtidigt som de enskilda estetiska ämnena förlorade utrymme och 

uppmärksamhet. de Villiers menar att förnyelsen av skolans läroplan på 1990-talet utlovade en 

förändring, en sorts transformation för att inkludera den kulturella mångfalden i Sydafrika (ibid., 

321). Det har visat sig att läroplanen över tid har reviderats och kommit att utvecklas till att följa en 

mer västerländsk inriktning. Arts and culture learning area döptes om till Creative Arts. Musik 

delades in i tre områden: music literacy, music listening, preforming and creating music (ibid., 318). 

De Villers beskriver att musik enligt läroplanen skulle organiseras på ett identiskt liknande sätt som 

läroplanen för musik i USA, Australien och England. De värden och principer som låg bakom den 

nya läroplanen härstammar från landets konstitution, vilken anses vara en av de mest moderna och 

progressiva i världen. De lagar som låg till grund för den nya läroplanen var ”freedom of 

expression, affirmation of all cultural expression, promotion of equal access to resources and 

readressing imbalances” (ibid., 316). 

De förändringar som gjordes i läroplanen möjliggjorde dock inte någon större tillgång till konst- 

och kulturämnena (under samlingsbegreppet arts and culture). Detta förklarar de Villiers med att 

lärarna inte var tränade och att regeringens ansträngning inte räckte för att se om den nya läroplanen 

och policyn var etablerad genom att ha kompetenta lärare och rätt resurser. En av de slutsatser som 

de Villiers kommit fram till är att inför en ny ändring av läroplanen behövs grundlagens värden ses 
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över och alla intressenter måste engageras så att elever även i de skolor som inte har utbildade 

lärare också får en möjlighet att bekanta sig med olika musiktraditioner och fostra demokratiska 

principer (ibid., 322). de Villiers studie är intressant av den anledning att hon sammanfattar den 

tiden som har varit fram till 2015, vilket ger en aktuell förståelse. Hon föreslår att ytterligare en ny 

reformering av läroplanen behöver göras för att alla ska få rätt till undervisning. 

I studien ”A Survey of Music Education in the Primary Schools of South Africa’s Cape Peninsula” 

av Herbst, De Wet och Rijsdijk (2005) undersöktes musikundervisningen i de statliga grundskolorna 

i Kapstaden och närliggande områden kring staden. Författarna ämnade identifiera och analysera de 

problem som lärarna upplevde med implementeringen av musik som en komponent i den reviderade 

läroplanen. Det genomfördes enkätundersökningar med lärarna på 450 olika skolor i området. 

Undersökningen visade att den reviderade läroplanen kräver specifik kunskap inom ”arts and 

culture” lärandeområdet (learning area) och att det gavs otillräckliga möjligheter till 

vidareutbildning av lärare. Den typ av utbildning som ges till lärare är undermålig och når inte upp 

till de förväntningar och lärandemål som finns i läroplanen. Studien visar även att många lärare har 

minimala kunskaper och färdigheter när det gäller att spela musikinstrument. Det fanns till och med 

de lärare som inte har några kunskaper alls inom musikområdet, men ändå förväntades lära ut. 

Författarnas slutsatser beskriver att en anpassad vidareutbildning för lärare och passande mänskliga 

resurser och övriga faciliteter borde erbjudas till alla skolor. Det mest idealiska vore enligt 

författarna, om varje skola i landet skulle ha kvalificerade lärare inom de olika estetiska uttrycken 

(konstformerna). Författarna nämner The Center of Indigenous African Instrumental Music and 

Dance, CIIMDA center, i Pretoria som exempel. Det är en organisation som har utvecklat en 

undervisningsmodell vilken kan användas som en del av en strategi till att lösa problem gällande 

kapacitetuppbyggnad (capacity building). CIIMDA centret erbjuder utbildning och workshops inom 

området musik för lärare. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för de teorier som valts ut för att tillämpas och ge perspektiv på det material 

som undersöks. Begrepp och termer definieras och min tolkning av dem, samt hur jag använt dem 

för att utveckla frågeställningarna och tolkat resultatet. 
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1.5.1 Frivilligorganisationer 

Det har varit viktigt för min undersökning att definiera begreppet frivilligorganisationer och att ta 

reda på vilken funktion de har i Sydafrika. Frivilligorganisation är en form av en icke-statlig, 

frivillig organisation som består av en grupp individer, eller organisationer som har bildat 

organisationen för att tillhandahålla tjänster eller förespråka en allmän politik (Karns 2017). 

Frivilligorganisationen kan ha ideella eller kommersiella mål med sin verksamhet och kan vara 

finansierade av internationella organisationer, regeringar och privata donatorer eller bidragsgivare. 

Denna form av organisation har existerat länge, under några sekel och många frivilligorganisationer 

har varit fackföreningar, miljöorganisationer eller sociala och humanitära rörelser (MSB 2013). De 

är ofta gräsrotsorienterade och med det menas att de är små organisationer som jobbar lokalt eller 

nationellt utan anknytning till något internationellt perspektiv, även om det kan vara så att 

internationellt stöd erhålls. Sedan 1970-talet har många frivilligorganisationer profilerat sig, framför 

allt på det lokala och nationella planet. Denna profilering har skett genom att fokusera på viktiga 

frågor som mänskliga rättigheter, kvinnors rätt, miljöfrågor, fattigdom, utveckling, etcetera. 

Frivilligorganisationer i hela världen har fått en allt större betydelse inom internationell politik och 

blivit viktiga aktörer inom olika områden (Karns 2017). Under 1990-talet skedde en explosionsartad 

ökning av frivilligorganisationer i Afrika. Politiska influenser har förklarats haft en stor påverkan på 

frivilligorganisationer i Afrika framför allt där många organisationer har verkat som beskyddande 

nätverk till politiska ledare (Banks och Hulme 2013, 7).  

Under apartheid i Sydafrika fanns det många frivilligorganisationer som kämpade för att få ett slut 

på förtrycket. Frivilligorganisationer är en vanlig form av engagemang i många utvecklingsländer, 

speciellt sådana med begränsade finanser, eller där landets styre är fattigt och bristfällig, och ofta på 

grund av korruption har begränsat möjligheter att driva utveckling framåt (Banks och Hulme 2012, 

3). När detta skrivs, år 2017, har Sydafrika en omfattande och mycket livlig icke statlig sektor. De 

registrerade icke vinstdrivande frivilligorganisationerna uppskattas vara runt 100 000. Anledningen 

till att den ideella sektorn har växt sig stark i landet är att det är ett resultat av ett mångkulturellt 

samhälle med en stor variation av etnisk mångfald och historik (Ngopulse 2017). 

Den ideella sektorn kännetecknas huvudsakligen av två typer av organisationer: organisationer som 

sätter service i fokus och organisationer som riktar in sig på mänskliga rättigheter som de 

förespråkar och övervakar. Den förstnämnda typen av organisation tillhandahåller välbehövliga 
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sociala tjänster till missgynnade samhällen medan den sistnämnda agerar samhällets ”vakthund”. 

Anledningen till att organisationer i civilsamhället har växt sig starka, inte bara i Sydafrika utan runt 

om i världen, verkar vara att organisationen svarar på medborgarnas behov på en mänsklig nivå. 

Staten har övergått till att utföra mindre av de funktioner som de borde och där försöker 

organisationerna som verkar i civilsamhället att fylla det demokratiska vakuum som uppstår. Staten 

drar sig undan många områden gällande socialt stöd och lämnar ett gap som många organisationer 

bemödar sig att fylla. Många icke-statliga organisationer är bekymrade och verkar för att skydda 

medborgarnas rättigheter. Detta är att förvissa sig om att landets demokratiska system fungerar som 

de ska. Betydande grupper och organisationer hävdar att exempelvis fattigdom är en manifestation 

av ouppfyllda rättigheter (Brand South Africa 2017). Dessa organisationer har breddat 

utvecklingsfrågorna genom att förespråka ett rättighets- och jämlikhetsbaserat synsätt. De kan 

därmed sägas förhålla sig till och agera utifrån begreppet social rättvisa.  

1.5.2 Social rättvisa 

Organisationen Arkwork for Art som står bakom musikprojektet AMP skriver att de använder 

konstbaserade interventioner som ett sätt att skapa social rättvisa, katharsis (rening), utbildning och 

personlig utveckling (Arkwork for Arts 2016B, 4). En definition av begreppet social rättvisa enligt 

David Miller är den rättvisa fördelningen av förmåner och ansvar inom ett samhälle (Vaillancourt 

2011, 173). Philiph Green beskriver social rättvisa som social och ekonomisk jämlikhet och 

demokrati. Green menar att jämlikhet i social rättvisa-begreppet står för att medborgarna i samhället 

har lika tillgång till varor, resurser och möjligheter i livet. Detta betyder således att alla individer 

inom ett samhälle behandlas lika. Demokrati svarar för inkluderade principer där varje grupp deltar 

i kontroll- och beslutandeprocesser genom institutioner som familjer, skolor och arbetsplatser (ibid., 

173). 

Frågor om rätt och rättvisa uppstår i många aspekter av det sociala livet. Begreppet social rättvisa 

omfattar därför ett stort antal ämnen (Alwin 2001). Distributiv rättvisa, innefattar ett stort utbud av 

vad människor i ett samhälle vill ha, så kallade primärvaror. Därtill kommer alla de grundläggande 

friheter som finns i ett samhälle, exempelvis, politisk frihet, makt, status, inkomst, rikedom, 

utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter, sjukvård och bostäder. I välordnade demokratier bör 

det finnas en obegränsad tillgång till dessa grundläggande friheter. Dessa sociala nyttigheter är 

viktiga av den anledningen att de ger individen tillfredställelse och styrs till stora delar av 
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rättviseprinciper. De områden där rättvisefrågor är särskilt viktiga berör mänskligt socialt beteende 

och handlar om rättsliga, politiska, ekonomiska och sociala aspekter. Dessa områden av rättvisa kan 

sammanfattas på följande sätt: juridisk rättvisa -tillämpning av lagen och förfaranden, politisk 

rättvisa, ekonomisk rättvisa -fördelning av resurser och tillgång till grundläggande behov och 

skydd, social rättvisa -status, respekt, känsla av värdighet och mottagande av social interaktion eller 

förhållande i samhället. 

Under de senaste åren har begreppet social rättvisa börjat intresserat många som arbetar inom 

området musik och utbildning (Vaugeois 2007, 163). Musikutbildningspraxis, program och projekt 

länkas till frågor om social rättvisa. Begreppet används ofta i utbildningslitteratur som en term med 

stor bredd, vilken fångar in olika utryck och politiskt anrop för agerande och förbättring av sociala 

problem. Problemområdena som avses berör till exempel klass, etnicitet, kön, sexualitet och 

kulturell identitet (Benedict m.fl. 2015, xi). Minskad ojämlikhet, maktlöshet och diskriminering har 

länge varit mål att uppnå inom utbildningsområdet, men att använda social rättvisa innebär mer än 

att bara erkänna skillnader och möjliggöra större mångfald och arbeta med inkludering i 

klassrummet, menar forskare. Benedict m.fl. (2015) som forskar inom musikområdet, hävdar att 

social rättvisa är en komplicerad strävan som involverar många intressen och värderingar som kan 

verka motsträviga. Det är en politisk handling och oro för allmänhetens välfärd med speciell hänsyn 

till dem som har blivit förtryckta och marginaliserade (ibid., xi). 

1.5.3 Social rättvisa inom musikutbildning 

Benedict m.fl. (2015) menar att musikutbildning har en spänd historisk koppling till begreppet 

social rättvisa. Forskarna beskriver att många som arbetar inom musikutbildning länge har haft 

idéer om öppet deltagande (open participation) och om den potentiella transformationskapacitet 

som kan fostras inom musikalisk interaktion. Samtidigt har det funnits ett privilegierat val av 

speciella musikmetoder, traditioner, olika former av musikkunskap eller ideologier, vilket har 

resulterat i att exkludera barn, ungdomar och vuxna från möjligheter inom musikutbildning 

(Benedict m.fl. 2015, xiv). Multikulturella metoder beskrivs av forskarna som ett exempel på 

användbara vägar för metoder inom musik som anses vara ”socialt rätt” (socially just). 

På grund av historiska förändringar och musikutbildning som forskningsområde, globalt samhälle 

och en uppsättning praxis inom skolor, samhällen och en del av frivilligorganisationer, sker ett 
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uppvaknande inom musikområdet, menar Benedict m.fl. Uppvaknandet har bidragit till diskussioner 

inom vetenskapligt arbete (akademin), lärarutbildning och professionell utveckling som knyter 

musikutbildning till olika utmaningar. Musikutbildning länkas nu till frågor om genus och kön 

(gender and sexual inequality) klasskillnader, kulturell identitet (cultural identity), etnicitet-frågor 

(racial segregation) (ibid., xiv-xv). När det gäller läroplan, pedagogik och utveckling av innehåll i 

musikutbildning har många lärare fokuserat mer på frågor som rör bland annat demokrati, elevernas 

interaktion och utveckling av interaktiva former av multikulturalism. Oavsett musikutbildningens 

koppling till större frågor och problematiker menar Benedict m.fl. att det fortfarande är oklart vilken 

omfattning begreppet social rättvisa och social rättspraxis (socially just praxis) har fått bortom 

retoriken och hur det kan hjälpa oss att föreställa och se musik som ett formativt (formbart) 

element. Att upptäcka olika sätt att involvera sig i social rättvisa inom musikutbildning hävdar 

Benedict m.fl. är en process som är djupt länkad till upptäckten av vilka vi är och hur vi på ett bättre 

sätt kan relatera och interagera med andra, inom och utanför våra samhällen. 

Musikutbildning generellt har länge kämpat med att få legitimitet och erkännande inom 

utbildningsområdet. Det har funnits en strävan efter att anses lika central och värdefull i skola- och 

samhällets värderingar på samma sätt som när det gäller naturvetenskap, läs- och skrivkunnighet, 

räknefärdighet och sport (Barrett 2015, 662). Denna kamp har lett till isolering och att de som 

arbetar med musik inom utbildning har blivit avgränsade från skolan och samhället, vilket resulterat 

i att de har försökt skydda undervisningstid i läroplanen och att bevara ständigt krympande resurser. 

Därigenom har påföljden blivit ett krympande utrymme för musik och resultatet att musiklärare valt 

att fokusera på traditionella förväntningar på uppträdanden av hög kvalitet. De har satsat på utvalda 

och begränsande grupper av elever som är specialbegåvade och valt att inrikta sig mot 

specialstudier. Det blir elitistiskt. Att förändra dessa stora förväntningar är svårt. Även om de 

sociala villkoren och elevernas behov har ändrats är det ett konstant tryck på att rättfärdiga 

musikens position inom området. Detta leder till att hålla hårt i traditioner som har fungerat bra och 

en önskan om att det ska fortsätta på samma sätt. 

Forskaren Wayne D. Bowman föreslår några konkreta förändringar inom musikutbildning. Bowman 

understryker att musiklärarnas läroplan borde vara multikulturell (Bowman 2007, 13–16). Det är 

viktigt menar Bowman att eleverna förbereds att arbeta med elever från olika kulturella bakgrunder, 
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dels för att möta elevernas behov och intressen och dels för att musikutbildning inte kan anses vara 

socialt berättigad innan det inkluderas mer mångfald av musik, människor, röster och värderingar. 

En annan passande ingång till mitt studieområde har varit Laryssa Whittakers (2014) arbete 

Refining the Nation’s ”New Gold”: Music, Youth Development in South Africa. Whittaker har 

undersökt frivilligorganisationen Field Band Foundation och deras arbete med ungdomar genom 

musikutbildning i socio-ekonomiskt oprivilegierade samhällen i Sydafrika. Organisationen har 

arbetat sedan 1997 i landet med att skapa möjligheter för ungdomar genom utveckling av life skills, 

livsfärdigheter. I sin studie har hon utforskat den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet 

som har gått från att ha en socialistisk riktning till nyliberalistisk. Dessa politiska strömningar har 

påverkat landets Konst och kulturdepartements (Department of Arts and Culture) syn på konst- och 

kulturområdet. Det finns en stark tro på att konst- och kultursektorn har potential för ekonomisk 

tillväxt och att det kan skapa arbetstillfällen och utöka karriärmöjligheterna. Konst och 

kulturdepartementet har refererat till kultursektorn som ”Sydafrikas nya guld” (Whittaker 2014, 

233–234). Detta yttrande anspelar på Sydafrikas resursrika historia som guldnation och regeringens 

inställning menar Whittaker, och påpekar att det framhäver en global omställning från resursbaserad 

ekonomi till kunskapsbaserad ekonomi. 

Whittaker har intresserat sig specifikt för Field Band Foundation eftersom det är en 

frivilligorganisation som använder musik eller musikutbildning som ett sätt att rikta in sig på socio-

ekonomiska ojämlikheter ”and improving the overall health and wellbeing (broadly concived) of the 

socioeconomically deprived population” (ibid., 234–235). Musiken positioneras som en väg ut ur 

fattigdom genom att organisationer utvecklar ett fokus på speciella färdigheter, ”life skills” och 

värderingar. I detta skapas en särskild subjektivitet som kan utöka karriärmöjligheterna. De olika 

”life skills” som Whittaker hänvisar till i Field bands arbete handlar om undervisning i bland annat: 

läskunnighet, räknekunskaper, kommunikation, teamwork, ledarskap och entreprenörskap, 

projektplanering, budget och IT-kunskap. Life skills, är ett begrepp som tidigare nämndes i Sanders 

m. fl. studie och som Whittaker använder sig av i sitt arbete. Begreppet är användbart att applicera i 

min analys. Översatt till svenska betyder det ungefär livsfärdigheter. Unicefs definition av 

begreppet life skills beskriver psykosociala förmågor för anpassningsbart och positivt beteende som 

gör det möjligt för individer att hantera krav och utmaningar i vardagslivet (Unicef 2017). 
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Vidare begrepp från Whittakers studie som jag kommer att använda är transformation. Whittaker 

använder begreppet för att beskriva den transformativa effekt Fielband Foundations 

utbildningsprogram hade på deltagares beteende. Studien visar att deltagarna i högre utsträckning 

tog större ansvar för sina studier genom att fler gick till skolan, deltagarna hade högre grad av 

självdisciplin för studierna, samt att antalet tonårsgraviditeter sjönk och likaså minskade kriminella 

aktiviteter (ibid., 242). Field Band Foundations huvudaktivitet kretsar kring musik, men i själva 

verket ligger organisationens mål utanför musikutbildningen beskriver Whittaker. Organisationen 

lägger mycket tid på de fysiska, sociala och känslomässiga behoven för deltagarna (ibid., 241). 

Whittaker redogör för den transformativa effekten och använder begreppet ”tangible 

transformation” (påtaglig förändring). Det är en term lånad från musiketnologin, där 

transformationen handlar om att strukturer har ursprung i att öka individens personliga 

välbefinnande i andliga, sociala eller ekonomiska termer eller i den bredare sociala och politiska 

miljön genom att omvandla dominerande värden av politisk, ekonomisk eller institutionell karaktär 

(ibid., 242). Genom de intervjuer Whittaker utfört beskrev deltagarna och övriga involverade i 

projektet att Field Band Foundation upplevs som en familj. Organisationen erbjuder stöd till 

deltagarna och sätter gränser, av familjeliknande natur. 

Whittaker har identifierat ett antal riskområden för en organisation som arbetar på detta sätt. Genom 

att adressera socio-ekonomisk ojämlikhet avpolitiseras på sätt och vis fattigdom. Istället kan det 

leda till att konstrueras genom tekniska termer och en kombination av bristande kompetens och 

resurser (ibid., 252–253). Detta menar Whittaker på sikt kan skapa mer exkludering i samhället. 

Vidare hävdar Whittaker att den typ av resursbaserat arbete som frivilligorganisationer utför kan 

främja musikutbildning som ett sätt att utveckla individer med de kunskaper och attityd som 

marknaden behöver och kräver (ibid., 253). Whittaker beskriver att Sydafrikas neoliberala reform 

har skapat motstridiga moraliska konflikter när det gäller neoliberalism och socialt 

utvecklingsarbete och där musik utnyttjas för att uppnå humanitära socio-ekonomiska mål (ibid., 

233). Jag har inspirerats av Whittakers undersökning och anser att det är intressanta tankar och ideér 

att se hur marknadskrafterna tränger in, påverkar och styr utbildning. Whittaker relaterar till ett 

etablerat musikprojekt i sin studie i anslutning till regeringens nya mål och strategi inom konst och 

kultur-området (ibid., 234). Framförallt är det angeläget med Whittakers forskning eftersom musik 

som mycket annat inom kulturområdet påverkas av de intressen och riktningar som finns inom 

politiken. I min analys kommer jag att använda några av dessa begrepp och teorier från Banks och 

!12



Humle, Sanders m.fl. och Whittaker när jag relaterar till min fältstudie. I bakgrunden, som ett raster 

ligger begreppet social rättvisa för att ge ett bredare perspektiv. 

1.5.4 Frivilligorganisationers möjligheter och utmaningar 

Forskarna i utvecklingsstudier vid Manchester University, Nicola Banks och David Hulme, (2012) 

har undersökt frivilligorganisationens och civilsamhällets roll inom utveckling och 

fattigdomsbekämpning. De har listat några av de utmaningar och svårigheter som brukar uppträda 

inom det ideella organisationsarbetet. En av utmaningarna handlar om hållbarhet. Detta sätts i 

relation till frivilligorganisationernas programverksamhet vars existens är beroende av kort eller 

medellång projektbaserad finansiering (Banks och Hulme 2012, 19). Samarbete och nätverkande 

motverkas om det finns många frivilligorganisationer som kämpar för att få ekonomiskt stöd hävdar 

Banks och Humle (2012). Ansvar och autonomi  är ytterligare omständigheter som påverkar en 4

organisations arbete. En god styrning och gott förvaltarskap är viktigt för en organisation för att 

upplevas trovärdig. För att bli väl ansedd är det viktigt att organisationer agerar transparent, 

ansvarsfullt och på ett deltagande sätt skriver Banks och Hulme (ibid., 15). Olika former av ansvar 

beskrivs som ansvar gentemot donatorer och långivare och till projektets deltagare, samt ansvar 

internt inom organisationen för den uttalade visionen och uppdraget som ska genomföras (ibid., 15–

16). Vidare finns det höga förväntningar på vad organisationen kan åstadkomma och betyder. Viss 

kritik mot frivilligorganisationer gör gällande att det finns grader av desillusion bland de aktiviteter 

som erbjuds och vad organisationen kan åstadkomma (ibid., 11). Att vara beroende av donatorer och 

bidragsgivare betyder att frivilligorganisationer får kompromissa på sitt gräsrotsperspektiv, 

uppfinningsrikedom, ansvar, autonomi och legitimitet. 

Vad gäller möjligheter anser Banks och Hulme (2012) att frivilligorganisationer har en viktig roll 

när det gäller att stärka civilsamhället. Genom gräsrotsorientering blir det möjligt för 

organisationerna att utforma service och program och genom att använda innovativa och 

experimentella metoder för att involvera samhället att delta (ibid., 4). Med hjälp av de program som 

organisationen erbjuder kan marginaliserade och missgynnade grupper få uttryck för sin röst inom 

de områden de har uteslutits ifrån. 

 Autonomi betyder självbestämmande. Nationalencyklopedin, autonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/4

lång/autonomi-(1folkr) (hämtad 2017-09-28)
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En studie som gjordes relativt nyligen, 2012 visar hur komplext det kan vara för en 

frivilligorganisation att jobba inom ett område där det finns en del brister, samtidigt som det sker 

stora förändringar i samhället. I studien Opportunities and challenges facing NGOs using sport as a 

vehicle for development in post-apartheid South Africa av Sanders, Philips och Vanreusel (2012) 

undersöks de utmaningar och möjligheter organisationer möter när sport används som en faktor för 

utveckling inom utbildningssystemet. Två organisationer som arbetar med skolor i Kapstaden, 

Västra Kapprovinsen, utgör fokus i denna studie. Sport inom undervisning är delvis och har varit 

lika åsidosatt som musikämnet. Frivilligorganisationer inom området sport och fysisk aktivitet för 

unga, är ett relativt nytt fenomen och det växer snabbt i popularitet i världen skriver författarna 

(Sanders m.fl. 2012, 791). 

Studien visar hur komplext det kan vara för en frivilligorganisation att jobba inom ett område där 

det finns en del brister. En frivilligorganisation som erbjuder sportaktiviteter och utbildning möter 

många olika utmaningar och motstånd inom skolans värld. De utmaningarna anses vara av 

konceptuell, teknisk, logistik och organisatorisk karaktär. Sanders m.fl. har kommit fram till att 

interaktionen mellan frivilligorganisation, skolor och utbildningsdepartementet är en komplicerad 

process som erbjuder både hinder och möjligheter. Trots dessa utmaningar hävdar författarna att det 

är tydligt att en frivilligorganisation kan stödja skolorna i Sydafrika, efter arvet av apartheid, genom 

att optimera deras fysiska träningsprogram mot bakgrund av ett stagnerat utbildningssystem och 

brist på regeringens stöd till sportområdet. Det civila samhället och frivilligorganisationer har 

möjligheter menar författarna, att skapa tillgång inom ett område där regeringen misslyckats (ibid., 

789). De iakttagelser som gjordes i studien visar att i en utbildningskontext behöver en sorts policy-

och samarbetsmodell utformas för frivilligorganisationernas arbete. 

Denna studie har betydelse i relation till mitt arbete, eftersom många frivilligorganisationer ofta 

verkar under och påverkas av liknande villkor. Sport kan anses lika nytt och utmanande som 

området musik när det gäller att påverka och förändra maktstrukturer och skapa tillgång till 

utbildning och låsta världar. Konkurrens med andra organisationer är en utmaning som många 

organisationer kämpar med, skriver Sanders m.fl. (ibid., 798). I studien beskrivs hur en 

internationell organisation också arbetade på en av den Sydafrikanska sportorganisationens 

samarbetspartners skola. Vid ett tillfälle blev det en kommunikationsmiss och bägge 

organisationerna planerades in att använda samma klass för sitt arbete. Sanders m.fl. nämner att 

organisationerna borde fokusera på att stärka regeringens program för hälsa och utbildning istället 
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för att tävla om finansiering. De undersökta frivilligorganisationerna i studien upplevde 

organisatoriska utmaningar och hade svårigheter att arbeta inom skolans struktur. För dessa 

organisationer bestod den största utmaningen av bristen på samarbete mellan skolans personal och 

en konflikt mellan lärarna på skolan och de lärare som arbetade i organisationen (ibid., 799). Vidare 

visar undersökningen att skolorna som var involverade i samarbetet ofta var kritiska mot 

organisationerna för att de inte erbjudit tillräckligt och genuint stöd och utvärdering av projektet. 

Sanders m.fl. menar att samarbeten ofta fungerar som ett tveeggat svärd för många 

frivilligorganisationer, något som skapar både möjligheter och utmaningar. Partnerskap och 

samarbeten kan hjälpa organisationerna att bredda sitt arbete, få tillgång till finansiering och bli mer 

självförsörjande (ibid., 793). Samtidigt kan samarbetet leda till att organisationen förlitar sig på den 

andra partnern. Det kan resultera i ett beroende och större mängd byråkrati som på sikt kan hämma 

organisationens egna arbete. Författarna framhåller att medan regeringen kan erbjuda mer stabilitet 

än andra finansieringskällor, påverkar det initiativförmågan och kreativiteten vilket kan medföra att 

organisationen blir involverad i politik. 

En frivilligorganisation har möjlighet att skapa tillgång inom ett område och vara ett stöd där 

regeringen själv inte räcker till betonar Sanders m.fl. Sport liksom exempelvis musik, kan uppfylla 

en viktig roll för utveckling genom att arbeta med frågor om ojämlikhet. Sydafrika har hög 

arbetslöshet som tidigare nämnts och saknar välutbildade arbetare. Sanders m. fl. relaterar till att 

sport bör ses som en naturlig och viktig komponent i utbildning och att sport kan fungera som en 

”skola för livet” där värden och så kallade ”life skills” uppmuntrar unga (ibid., 790). 

1.6 Metod 

 

1.6.1 Material och insamling 

Det förberedande arbetet har bestått av att söka efter material och information som passar valet av 

mitt ämne. Jag har sökt efter och studerat tidigare forskning och rapporter inom området, vilket har 

varit mitt sekundärmaterial. Mitt primärmaterial utgörs av data om musikprojektet AMP som jag 

samlat in på plats genom intervjuer och observationer. I december 2016 reste jag på en första, 

förberedande resa till Sydafrika och hade då tillfälle att besöka musikprojektet AMP och träffa 

grundarna/ledningsgrupp. Detta var viktigt för att i grova drag kunna strukturera upp den 

kommande tiden för fältarbetet som senare kom att bedrivas under två månader vårterminen 2017. 
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Vidare under min förberedelse sökte jag efter relevanta metoder i olika metodböcker. Inom 

fältarbete är en kombination av olika undersökningsmetoder vanligt, framför allt intervju och 

observation skriver Patel och Davidsson (2011, 91). I studien har jag främst använt mig av just 

dessa två olika metoder för insamling av det empiriska materialet. 

1.6.2 Intervjuer 

I denna kvalitativa studie har jag använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Inom 

hermeneutiken är fokus på den sociala och historiska kontexten av det som studeras viktig för att 

uppnå förståelse (Bryman 2011, 507). I mitt arbete betyder det att utbildning ska förstås i relation 

till den Sydafrikanska kontexten. Patel och Davidsson (2011, 85) menar att medkänsla och 

förförståelse genom ett hermeneutiskt förhållningssätt är till god hjälp i intervjusituationen just för 

att nå en djupare förståelse av individen och dennes livsvärld. Med tanke på att en stor del av de 

informanter jag har använt mig av är ungdomar, är det ännu viktigare att försöka komma nära på 

grund av ålder-, kultur, och språkskillnaderna mellan oss. Patel och Davidsson skriver att den 

hermeneutiska forskaren försöker se helheten i forskningsproblemet (2011, 29). Detta brukar 

beskrivas som ett holistiskt synsätt och det betyder att helheten är större än summan av delarna. Den 

hermeneutiska processen liknas ofta vid en spiral eller cirkel där forskaren i tolkningsakten pendlar 

mellan helhet och del och mellan olika synvinklar. Det är en process som utvecklas under tiden där 

tolkningen växer fram. 

Kvalitativ forskning är ofta framställd som kontextuell enligt Kvale och Brinkmann (2015, 119). 

Själva kontexten, sammanhanget, där fenomenet studeras menar många forskare är av hög vikt för 

att fenomenet ska förstås. Ett sorts problem som kan uppstå är gränslöshet och man kan ställa sig 

frågan var upphör kontexten? Var drar vi gränsen och bestämmer vad som är viktigt? Många 

argumenterar däremot för att som forskare inom detta fält söker de ständigt efter mening och är 

beroende av att kontexten ska få vara gränslös (ibid., 121). Kvalitativa forskare formulerar 

kontexter för ett specifikt syfte och inte enbart för att vara något som bara existerar i en bestämd 

form eller bara sker på grund av kontexten. Kvale och Brinkmann hävdar att kontexter skapas hela 

tiden och är resultaten av ett arbete, skapade av forskare och deltagare. 

Det finns olika typer av intervjuer som kan göras. Några av de vanligast förekommande formerna är 

ostrukturerad intervju och semistrukturerad intervju. Patel och Davidson (2011) skriver att 
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kvalitativa intervjuer nästan alltid har en låg grad av strukturering (Patel och Davidsson 2011, 81). 

Det betyder att de frågor som ställs ger svängrum till intervjupersonen att med stor frihet använda 

sina egna ord. Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjun 

utgår från en mall där specificerade frågor finns, men genom att anpassa och komplettera med 

följdfrågor från intervjuaren och egna tillägg från informanten har man möjlighet att fånga relevant 

information. Jag hade förberett intervjuguider (se bilaga 2 och 3) innan intervjuerna, med några 

frågor som inkluderade olika ämnen som jag ville beröra. Patel och Davidsson skriver att forskaren 

kan förbereda sig med att göra en lista över teman som kommer att beröras i intervjun. 

Intervjuguiden som jag använde var semistrukturerad, dels för att det skulle finnas utrymme för 

intervjupersonen att utforma sina svar och dels som ett stöd för mig under intervjun för att inte 

tappa tråden. I början av varje intervju brukade jag inleda med mer generella frågor för att bidra till 

att personen som intervjuades skulle känna sig bekväm och slappna av. Jag eftersträvade att få 

intervjun att likna ett samtal. 

De personer som jag har intervjuat är AMP:s grundare och ledningsgrupp, samt deltagare och 

tidigare elever. Information som jag hoppades att intervjuerna skulle ge var att berätta en del om 

deltagarna i musikprojektet, vilka de är och hur de upplever utbildningen. Det är en av mina 

frågeställningar som jag söker svar på. Vidare syftar intervjun med grundarna och ledningsgruppen 

till att svara på mina andra frågeställningar som handlar om vilka möjligheter och utmaningar en 

frivilligorganisation möter som jobbar med musikutbildning, samt vilka huvudmålen i projektet är 

och hur själva projektet är uppbyggt för att nå dessa mål. 

1.6.3 Observation 

Målet med att använda observation i mitt arbete handlade om att få en känsla och större förståelse 

för hur verksamheten vid AMP fungerar, se förutsättningarna hur det är att bedriva 

musikverksamhet i dessa lokaler, samt att skaffa ett större underlag till intervjuerna. Författarna 

Patel och Davidsson (2011, 91) skriver att observationer ofta används som en metod att komplettera 

information som har samlats in med andra tekniker. Vid en fallstudie, som detta är, menar 

författarna att man utgår från ett helhetsperspektiv och därför är det viktigt att få tillgång till olika 

slags information som täcker så mycket som möjligt av verksamheten (ibid., 56). För att få en fyllig 

bild har jag därför kompletterat med observation. Syftet med observationerna gjordes inte med 

avsikt för att analyseras, utan istället ville jag att de skulle ge förståelse och en rejälare grundad 
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kontext att stå på i mitt arbete. Efter observationstillfällena gjorde jag anteckningar för att minnas 

och förde i övrigt dagbok under hela fältvistelsen. 

Observationerna var av ostrukturerad karaktär. De skedde dels under den första veckan som jag var 

med till AMP:s lokaler vid Joza Youth Hub. Första observationen var ett personalmöte en måndag 

morgon där jag blev introducerad för praktikanten och de musiklärare som är involverade i 

projektet. Jag deltog i olika aktiviteter som förlöpte under veckorna. Bland annat har jag observerat 

musikundervisningen på en intilliggande högstadieskola, AMP:s egna orkesterträning varje onsdag, 

en öppet husdag vid Joza Youth Hub och en musikworkshop med gästföreläsare. 

1.6.4 Analysmetod 

För analys, bearbetning och tolkning av min empiri har jag använt en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys kan beskrivas som en sorts strategi för sökandet efter bakomliggande 

teman i det material som analyseras och kallas vanligen kodning (Bryman 2011, 506). Intervjuerna 

har transkriberas så ordagrant som möjligt. Efter varje intervjutillfälle gick jag igenom materialet 

och skrev ner intervjuerna ord för ord. Jag antecknade även om det var något viktigt som kom fram, 

eller andra iakttagelser. Det kan ha varit någon av informanterna som exempelvis blev 

känslomässigt berörd. Det är viktigt att få med allt och att jag tydligt kunde få fram informanternas 

åsikter. 

Efter att jag transkriberat alla intervjuer och läst igenom dem, tog jag fram de data som sedan skulle 

analyseras. I analysmaterialet framträdde vissa nyckelord och teman. För att få fram resultatet 

analyserades transkriberingarna och olika citat kunde läggas under teman. Dessa citat analyserades 

därefter och beskrivs i resultatet. Bryman (2011) beskriver några problem som rör kodning, där en 

vanlig kritik mot tillvägagångssättet i en kvalitativ analys är att kontexten i det som sägs kan gå 

förlorad när man kodar. När textstycken plockas ut ur sitt sammanhang, kan den sociala situationen 

tappas bort. Kodningen kan resultera i en fragmentisering och där igenom kan flytet, den narrativa 

berättelsen av vad människor säger, gå förlorat. 

Kodning som en analysmetod är fortfarande viktig och det är en kombination av olika faktorer som 

understryker metodens användbarhet. Bland annat understryker Bryman att metoden är accepterad i 

forskarvärlden och vanligt förekommande och dessutom, är det inte alla analytiker som intresserar 
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sig för den narrativa analysen (ibid., 527). Detta är något som talar för metodens fördel. Resultaten 

av en undersökning blir betydelsefulla först då man reflekterat över dem, analyserat dem, tolkat 

dem genom att sätta dem i kombination med teori. 

1.6.5 Urval och genomförande 

Innan första intervjutillfället tillbringade jag en hel del tid i verksamheten för att bekanta mig med 

omgivningen och de involverade personerna. Jag genomförde några ostrukturerade observationer 

vilket resulterade i att jag var med på personalmöten, musiklektioner och träningen för skolans 

orkester. Det fick en god effekt och medförde att jag lärde känna många av de elever och övrig 

personal som är involverade i musikprojektet. Under denna period diskuterade jag mycket med 

grundarna till projektet, Shiloh Marsh och Gareth Walwyn angående vilka elever som de trodde 

skulle vara passande att intervjua. De som till slut blev tillfrågade var två kvinnliga och två manliga 

elever från skilda årskurser och skolor. Detta för att få spridning i materialet och få en genusaspekt. 

Dessutom genomförde jag även två intervjuer med två personer som gått färdigt hela 

utbildningsprogrammet, varav en gått vidare till studier på Rhodes University, som ligger i samma 

stad och den andra gått vidare som praktikant i organisationens internutbildning. 

Vid själva intervjutillfället hade jag förberett ett rum där vi kunde sitta och samtala utan att bli 

störda. Jag hade fått tillgång till rum avsedda för elevernas instrumentträning i AMP:s lokaler. Jag 

utgick ifrån min intervjuguide vid varje intervju som ett stöd, men eftersom jag ansåg att varje 

intervjutillfälle var unikt lät jag mig vara öppen och följsam. Försökte att hålla intervjun avslappnad 

och liknande ett samtal med många öppna frågor. Alla intervjuer hölls på engelska utan översättare. 

Vid varje tillfälle innan intervjun startade informerade jag vad undersökningen handlar om, hur 

materialet skulle komma att användas och att informanten närsomhelst hade rätt att avbryta 

intervjun eller välja att inte medverka. Jag frågade om det gick bra att spela in intervjun med min 

mobiltelefon för en hjälp till att minnas och underlätta eftersom engelska inte är mitt modersmål. 

Jag berättade också att alla data kommer att sparas på ett säkert ställe och sedan förstöras när 

forskningsresultatet är sammanställt. Vidare under intervjutillfället upplyste jag om kravet på 

konfidentialitet, att jag kommer att använda mig av omskrivning av namn för att identiteten ska 

skyddas. Informanterna har rätt till anonymitet och att inga personliga uppgifter ska komma ut. 
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Jag avslutade varje intervju med att fråga varje elev om det var något ytterligare som de önskade 

tillägga det som vi pratat om eller något annat som de önskade berätta för mig. I kommande 

avsnittet med rubriken etiska överväganden, går jag in mer på att beskriva de forskningsetiska 

aspekterna som man ska ta hänsyn till i en undersökning. Utgångspunkten och mitt fokus med 

intervjun var att försöka få fram hur eleverna upplever musikundervisningen vid AMP och vilka 

möjligheter och utmaningar som deras deltagande i projektet skapar för dem. Vad blir effekterna i 

den miljö, det samhälle de lever i? 

När det gäller urval av intervjupersoner, hade jag några specifika önskemål och ramar. Jag hade 

planerat i förväg att prata med några elever som är involverade i musikutbildningen, helst både 

kvinnliga och manliga elever för att få en jämn könsfördelning. Vidare ville jag även prata med före 

detta elever som nu var färdigutbildade och hade lämnat AMP:s musikprojekt. Vilka dessa elever 

blev berodde delvis på om de visade intresse till att delta, på sätt och vis blev detta ett målinriktat 

urval som gjordes. Något som också spelade roll var om de kunde uttrycka sig väl på engelska. 

Detta var viktigt för att intervjun skulle kunna genomföras utan tolk. Genom att lära känna en del av 

studenterna och i samråd med skolans grundare, Marsh och Walwyn bestämde vi vilka som skulle 

kunna passa som informanter. Ett målstyrt urval handlar om att välja deltagare på ett strategiskt sätt 

så att dessa personer är relevanta för de forskningsfrågor man har, menar Bryman (2011, 392). Detta 

är av vikt för att få ett så representativt urval av svar som möjligt att man kan uppfylla 

målsättningarna med forskningsarbetet. 

Slutligen blev det totalt sju intervjuer, fyra med elever som går utbildningen och två med före detta 

elever, samt intervjun med grundarna till AMP. Intervjuer och det kommande arbetet med att 

transkribera samtalet är tidskrävande, därför satte jag gränsen till att intervjua max sex elever.  

Eleverna och tidigare AMP-elever som jag har intervjuat är i åldern 16-24 år, deras modersmål är 

xhosa och alla kunde uttrycka sig flytande på engelska. Intervjupersonerna befinner sig på olika 

positioner och nivåer i verksamheten, detta är viktigt för att få en så bra bild som möjligt. Kvale och 

Brinkmann (2015, 156) skriver att antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Antalet 

personer kan skifta mycket beroende på den tid och de resurser varje forskare har till sitt 

förfogande. 
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1.6.6 Etiska överväganden 

Det finns fyra övergripande huvudkrav och etikregler att förhålla sig till då forskning bedrivs (Patel, 

Davidsson 2011, 62). Den svenska myndigheten Vetenskapsrådet har formulerat dessa regler och de 

berör olika aspekter som är viktiga inom forskning. 2002 kom Vetenskapsrådets skrift och sedan 

dess har de reviderat sin kodex, vilket resulterade i skriften God forskningssed (2011). Jag har valt 

att framför allt förhålla mig till fyra etiska aspekter i mitt arbete. De beskrivs lite kort i detta avsnitt. 

Den första aspekten handlar om information och beskriver att forskaren ska informera de berörda 

om forskningens syfte, därefter ska deltagarna i en undersökning samtycka. De har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Alla som deltar i en undersökning ges största möjliga 

konfidentialitet och de personliga uppgifterna ska förvaras på ett säkert sätt, så att obehöriga inte 

kan ta del av dem (ibid, 63). Den sista aspekten kallas nyttjandekravet och beskriver att de uppgifter 

som samlats in endast får användas till forskning. 

Innan intervjuerna kunde genomföras fick de tillfrågade informanterna med sig information hem om 

undersökningen i form av en samtyckesblankett (Participant Consent Form), se bilaga 1. Denna 

blankett var på engelska och det huvudsakliga syftet med informationen var att meddela föräldrarna 

om barnets deltagande i undersökningen och få deras godkännande. Enligt Vetenskapsrådet ska 

forskaren inhämta samtycke från förälder/vårdnadshavare om de som ska delta är under 15 år […] 

(Vetenskapsrådet 2002, 9). Eftersom jag inte visste exakt ålder på mina informanter innan jag 

började intervjuerna, hade jag i förväg sammanställt samtyckesblanketten. Ingen av informanterna 

har bett att få ta del av intervjun i efterhand. De kommer att få möjlighet att läsa och ta del av 

undersökningen vid ett senare skede när den har översatts till engelska. De övriga intervjuerna med 

äldre, utexaminerade elever och med grundarna av organisationen, genomfördes utan 

samtyckesblankett. Informanterna fick information om alla de övriga forskningsetiska aspekterna 

om sin medverkan i denna undersökning innan intervjun sattes igång. Som tack för hjälpen och 

deltagandet i intervju, fick varje elev en chokladkaka. Det var något som uppskattades mycket och 

blev en bra överraskning och ett gott avslut innan vi skiljdes åt. 

1.6.7 Källor och källkritik 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till om fakta eller förmedlade upplevelser är 

tillförlitliga. Patel och Davidsson (2011) skriver att källor och det kritiska förhållningssättet är av 
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vikt, framför allt för att man inte bara ska välja ut material som stödjer de egna idéerna. Att endast 

välja vissa fakta kan leda till en sorts skevhet i materialet och skapa en falsk bild (ibid. s, 69). För 

att skapa en mångfacetterad bild bör man inom sin forskning också presentera och diskutera fakta 

som kan motsäga resultatet, menar författarna. Jag har ansträngt mig att skapa variation i mitt 

material för att få olika perspektiv och infallsvinklar. Vidare har jag använt mig av publicerade 

artiklar och material som är trovärdiga och användbara källor i undersökningen. Det har varit viktigt 

att undersöka vem står bakom källan och i vilken situation den har använts. Ett sätt att bedöma 

relevans när det gäller fakta och vissa dokument är att ställa sig frågan vem som ligger bakom 

dokumentet och vilket syfte som finns. Patel och Davidsson menar att frågeställningar av det slaget 

hjälper till att granska (ibid, 68). Jag har strävat efter att alltid redovisa mina källor på ett så korrekt 

sätt som möjligt. Däremot kan man aldrig komma ifrån när det gäller en kvalitativ undersökning att 

min förförståelse speglar hur jag tolkar materialet. 

1.7 Disposition 

Den återstående delen av detta arbete inleds med en beskrivning av musikämnets position inom 

utbildning i Sydafrika. Därefter följer en presentation av staden Grahamstown vilken är den miljö 

där organisationen Arkwork for Art verkar. Efter det avsnittet ges en beskrivning av organisationen 

Arkwork for Art och musikutbildningsprojektet Access Music Project, AMP. Vidare redovisas 

resultat av intervjuerna, analys och tolkning i kapitel tre. Analysen är uppdelad i olika delar där 

första delen ger intervjun med projektets grundare och ledningsgrupp fokus. Del två handlar om 

nuvarande elever och före detta elever som tidigare har varit involverade i AMP. På det följer 

tolkning, slutsatser och diskussion av resultatet. 
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2. Musikutbildning i Sydafrika 

Arvet från Apartheid, rasåtskillnadspolitiken har satt sina spår på all sorts utbildning inom landet. 

Ojämlikhet och uppdelning präglar fortfarande dagens samhälle. Beroende på bakgrund och var 

man bor varierar tillgången på bra skolor. Tidigare så kallade Model C-schools, var skolor 

designade för endast vita elever under apartheid. Dessa skolor existerar än idag även om skillnaden 

nu är att de har elever av olika bakgrund. Ofta erbjuder dessa skolor välutbildade lärare, mindre 

klasser och bättre faciliteter. Dessa skolor har mycket bättre ekonomi i jämförelse med en skola i 

exempelvis ett fattigt och eftersatt område (Rodger 2014). Musikutbildning är mer utvecklad och 

bättre finansierad i privatskolor till skillnad mot kommunala skolor. Många privatskolor har långa 

traditioner av att erbjuda eleverna att delta i körer, band och olika sorters ensamble-konstellationer. 

På grund av de långvariga effekterna av apartheidpolitiken är det Sydafrikanska samhället uppdelat 

ekonomiskt. Detta påverkar naturligtvis utbildning i hög grad vilket resulterar i att de som bor i 

marginaliserade områden fortfarande ges mycket bristfällig utbildning, medan de som bor i 

områden som tidigare var endast för vita och tidigare hade Model C-schools, erbjuds mycket bättre 

undervisning. I början av 1990-talet var det stora klyftor i utbildningssystemet. De flesta vita barn 

hade möjlighet att gå i grundskolan, medan motsvarande siffra för svarta var runt 70 procent 

(Hansson och Sellström 2017). 

När den rasdiskriminerande regimen apartheid avskaffades efter massiva internationella 

påtryckningar och allmän rösträtt och val infördes 1994, blev det viktigt att prioritera utbildning i 

processen att försöka demokratisera landet och överbygga de socio-ekonomiska klyftorna. 

Kostnadsfri, obligatorisk skolgång för alla barn, oavsett bakgrund infördes 1995 och omedelbart 

efter valet 1994 började arbetet med att ta fram en ny läroplan. Den kallades curriculum 2005 och 

namnet syftade på att den nya läroplanen skulle vara implementerad i alla årskurser år 2005. Några 

år efter att den hade börjat användas, reviderades läroplanen. Den omarbetade läroplanen fick 

namnet RNCS, The Revised National Curriculum Statement. Den största förändringen i RNCS är 

att den gamla läroplanens pedagogik, the content based (innehållsbaserade) pedagogiken ersattes 

med outcome-based (den målbaserade) förkortad, OBE. En annan viktig förändring var att 

förespråka en elevcentrerad pedagogik. I RNCS ersattes tidigare 42 ämnen i grundskolan med åtta 

större inlärningsområden, learning area (Rodger 2014). 
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Musik ingår i ämnet creative arts vilket även innefattar, drama, konst och dans. Sydafrika fick en ny 

arts and culture policy 2012 (Whittaker 2014). Många frivilligorganisationer verkar inom detta 

utbildningsområde och driver speciella musikutbildningar på platser där det fortfarande inte finns 

möjlighet till musikstudier. Icke-statliga skolor är vanligt i Sydafrika och den typen av skolor har 

vuxit fram som en reaktion mot statens bristande intresse och insatser för den icke-vita 

befolkningen. Skolsystemet i Sydafrika är uppbyggt på liknande sätt som Sveriges. Det finns tre 

utbildningsnivåer: 1) General Education and Training (GET) -innefattar förskoleklass till årskurs 

nio. 2) Further Education and Training (FET) -spänner från årskurs tio till tolv. Denna nivå 

motsvarar gymnasieskola. 3) Higher Education and Training (HET) -gäller universitet och högskola 

(Brand South Africa 2017).  

2.1 Den sociala kontexten och staden Grahamstown 

Grahamstown är en småstad med cirka 50 200 invånare, belägen i Östra Kapprovinsen (Statistics 

South Africa 2017). Denna provins räknas till en av Sydafrikas fattigaste och mest underutvecklade. 

Historiskt sett växte staden Grahamstown fram när det Brittiska väldet expanderade Kapkolonin 

mot öster. Från att ha varit en liten militär utpost med ett fort, grundad 1812 utvecklades staden till 

att bli ett center för handel och hantverk (Makana Tourism 2017). När den militära betydelsen 

minskade och staden växte, var den vid en tidpunkt den näst största staden i Sydafrika. Den brittiska 

kolonialiseringen har lämnat avtryck i staden och förutom arkitektur i nybyggaranda, finns det ett 

40-tal kyrkor som ett resultat och arv efter alla de missionärer som kom i spåren av 

kolonialiseringen. Staden räknas nu för tiden som ett utbildningscenter i Östra Kapprovinsen med 

Rhodes University och en hel del olika privatskolor från grundskolenivå. 

När det gäller möjlighet till utbildning, är situationen ojämlik. Det är stor skillnad på utbildningen 

som erbjuds i stans privata skolor och den utbildning som drivs i kommunens regi. Framför allt 

gäller det alla de skolor som ligger i de eftersatta områdena av staden. Grahamstowns 

marginaliserade skolor erbjuder inte några estetiska ämnen mellan årskurs 10-12 (Arkwork for Arts 

2016, 17). Innan organisationen Ark work for Art startade projekt Access Music Project fanns ingen 

möjlighet till formell musikundervisning eller träning för barn- och ungdomar i stadens eftersatta 

områden. Trots utbildningsmöjligheter i staden är det bara enligt statistiska uppgifter 14.5 procent 

av befolkningen som har högre utbildning. Arbetslösheten är mycket hög, framför allt när det gäller 
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ungdomar. I området och den kommun som staden tillhör, Makana Municipality är 

ungdomsarbetslösheten hela 42.8 procent (Statistics South Africa 2017). 

Trots dessa stora skillnader och svårigheter finns det mycket potential och kreativitet i staden. Varje 

år utspelar sig en av de största kulturfestivalerna i världen, the National Arts Festival, i 

Grahamstown. Det attraherar besökare från större delen av Afrika och en hel del internationella 

gäster. Grahamstown huserar ytterligare en stor festival, Scifest Africa, Sydafrikas nationella 

Vetenskapsfestival som hålls i mars varje år (Scifest Africa 2017). Enligt uppgifter från 2016 

lockade denna festival 56 000 besökare från hela landet. 

2.2 Organisationen Arkwork for Art NPC och Access Music Project 

Organisationen Arkwork for Art NPC också kallad The Arkwork collective, grundades i december 

2004. The Arkwork for Art representerar ett samarbete mellan samtidskonstnärer inom olika 

områden och uttryck. De olika medlemmarna delar och har ett enat engagemang i att skapa intresse 

för konstnärliga uttryck inom marginaliserade samhällen (Arkwork for Art 2016B, 4). 

Organisationens vision lyder: ”is for a society in which individuals and communities can access and 

develop their creative potential and through this bring about positive and significant life 

changes” (ibid., 8) Organisationens beskriver sitt uppdrag som att använda konstnärliga ämnen 

inklusive musik som ett led till sociala förändringar. Den största intentionen organisationen hade 

från början var att starta ett center för att utbilda konstnärer i lokalsamhället (ibid., 10). Arkwork for 

Art har drivit och skapat många varierande projekt genom åren främst inom konstområdet. 2011 

startades organisationens första och det största projekt av det slaget med avsikt att sträcka sig över 

en lång tid framöver. Det nya projektet var Access Music Project, AMP och dess huvudsyfte är att 

erbjuda möjlighet till musikutbildning för elever som inte har några andra sätt att få tillgång till 

utbildning inom musikämnet. Bakgrunden till detta projekt var att ingen av grund- och 

högstadieskolorna i Grahamstowns marginaliserade områden kunde erbjuda formell 

musikundervisning till deras elever. 

AMP är det enda musikprojektet av detta slaget i Grahamstown. Det finns liknande 

musikutbildningar på andra platser i landet och själva modellen, den struktur som musikskolan har 

kommer med inspiration av Johan Carinus Art school, en stor och anrik konstskola i staden. 

Konstskolan förser flera av Grahamstowns kommunala skolor med undervisning i bild och form 
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(visual arts). Det har visat sig att fungera på ett bra sätt och har utvecklats till att bli en framgångsrik 

modell för skolbaserad konstundervisning (ibid., 4). Konstskolan har många elever och har inga 

planer på att utöka eller involveras i något samarbete med fler organisationer. Därför behövdes ett 

eget speciellt fokus och initiativ för en alternativ musikutbildning och Arkworks musikprojekt AMP 

startades 2011. 

AMP är ett center med mänsklig expertis och fysiska resurser som knyts samman för att serva 

elever från olika skolor. Detta gör de genom ett välutrustat och varierande musikprogram och skola. 

AMP-projektet handlar inte enbart om att erbjuda möjlighet till musikstudier, det är tänkt att också 

möjliggöra för eleverna, efter avslutad utbildning att få tillgång till framtida sysselsättning inom 

musikområdet. Det kan handla om fortsatta musikstudier, lärlingsutbildning eller att arbeta i den 

kreativa industrin. I projektets handlingsplan för åren 2017–2019 beskriver organisationen varför 

möjligheten till konstutbildning är så viktig. De menar att inom skolans värld förses elever med 

intresse och talang för exempelvis ämnen som naturvetenskap, matematik och språk, men att de 

elever vars styrka och intresse ligger inom konstområdet inte får sina behov tillgodosedda (Arkwork 

2016A, 2).I stadens privilegierade skolor har eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och 

förmåga till uttryck, men i de marginaliserade skolorna finns inte den möjligheten alls. Detta leder 

på sikt till att de marginaliserade eleverna får sämre valmöjligheter till att välja ett framtida yrke 

och faktiskt gör detta att klyftan och marginaliseringen i samhället blir ännu större. 

AMP får stöd från olika sponsorer och bidragsgivare. Projektet erhåller stöd från både 

privatpersoner och organisationer, bland annat kan nämnas de största bidragsgivarna, National 

Lottery Distribution Trust fund, Rhodes University, Eastern Cape Provincial Arts and Culture 

Council, ECPACC. Under de sex år som verksamheten har varit igång har organisationen etablerat 

en form av stödjande nätverk (Support networks) vars syfte gäller ekonomiskt stöd och varor eller 

förmåner (Arkwork 2016B, 7). Organisationen har aktivt försökt bygga upp partnerskap med 

investerare i sociala företag (corporate social investors) för att bredda basen mellan regeringen och 

bidragsgivare (trust grant makers). Under de gångna verksamhetsåren har organisationen utvecklat 

en sorts inkomststrategi vilken innebär att de får möjlighet till inkomster från uppträdanden, 

workshops och att hyra ut organisationens utrustning och erbjuda professionell service vid olika 

tillfällen. 
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Organisationen Arkwork for Art är ett registrerat icke vinstdrivande företag och ideell förening 

(Arkwork for Arts 2016B, 16). Strukturen är uppbyggd kring en styrelse vilken består av sex 

medlemmar från olika socio-ekonomiska bakgrunder och yrkesprofessioner, alla boende i 

Grahamstown. Projektet AMP har sin egen ledningsgrupp, som utgörs av projektägaren/

skoldirektören/läraren Gareth Walwyn och projektägaren/projektledaren/läraren Shiloh Marsh. 

Ledningsgruppen svarar direkt under styrelsen. Styrelsemedlemmarna tillfrågades om de hade 

intresse av att vara med i AMP och handplockades för deras unika kunskaper och kompetens. 

Styrelsemedlemmarnas erfarenheter och yrken finns bland annat samlat inom lag och rätt, ekonomi, 

utbildning, konst, kultur och musik (ibid., 2). När denna studie bedrivs, 2017, arbetar tre 

heltidsanställda i AMP-projektet. Det är Shiloh Marsh, Gareth Walwyn och en praktikant. Förutom 

dem finns det nio deltidsanställda musiklärare och åtta volontärer vilka arbetar som musiklärare, 

lärarassistenter och en person som arbetar med administrativa sysslor (Marsh 2017). 

3. Resultat 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de resultat jag fick fram genom intervjuerna. Jag har valt 

att slå ihop beskrivningen av alla intervjuerna med intervjuerna med de elever som går 

utbildningen. Resultatet av analysen och tolkningen redovisas sammanfattande där jag knyter an till 

anlagda begrepp och teorier. 

3.1 Intervju med AMP:s grundare och lokala ledning 

Intervjun med initiativtagarna till AMP var drygt en timme lång och båda personerna deltog 

samtidigt. Musikprojektet AMP:s grundare och ledning består av Shiloh Marsh och Gareth Walwyn. 

De är ett par sedan många år tillbaka och tillsammans delar de även det stora intresset för musik. 

Bägge har en bakgrund inom musikområdet. Walwyn är utbildad lärare inom musik och har jobbat 

med musikundervisning på högstadieskolor. Han är utbildad professionell musiker, dirigent och 

kompositör. I AMP-projektet har Walwyn rollen som projektägare och skoldirektör och undervisar 

eleverna i teori och musikklasser. Varje onsdag eftermiddag leder han träningen för musikprojektets 

orkester. Marsh är utbildad lärare och har en kandidatexamen inom antropologi. Hon är även 

projektägare, projektledare, administratör och undervisar teori och musikklasser inom AMP. 
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Walwyn och Marsh gör båda mycket annat sorts arbete samtidigt som det fastslagna rullande arbetet 

i projektet. Det är allt sorts praktiskt ”kring” arbete som kan tänkas uppstå, exempelvis handleda 

praktikanten, köra skolans minibuss för att hämta och lämna eleverna varje eftermiddag, bereda 

smörgåsar till mellanmål, etcetera. Samtidigt som de jobbar med administrativa uppgifter blir det 

många praktiska göromål. Marsh berättar att ”Daywork for us is Arkwork and AMP-work, 

organisational work. […] After lunch our work changes. We fetch students, teach students and drive 

them back”. Projektets arbetsform ändrar sig hela tiden och det brukar dyka upp oväntade saker. De 

beskriver arbetet som lite av ”trial and error”. Den här typen av projekt är oregelbundet, så 

förhållningssättet som krävs behöver vara flexibelt och dynamiskt, annars blir man bara besviken 

säger Gareth. Det är viktigt att ha en plan som kan ändras från dag till dag. Walwyn understryker att 

”We need to change the ways our roles are done in terms of if we explode, we can’t be replaced 

now. It need to be more of a normal week. A normal job for a normal person”. 

3.1.1 Möjligheter och utmaningar för Arkwork for Art, AMP och hur AMP arbetar för att 

möta dessa. 

AMP befinner sig fortfarande i processen att utveckla de olika programmen inom projektets 

musikutbildning och låta dem växa (Arkwork for Art 2016A, 6–7). Intresset för utbildningen ökar 

varje år och för att möta efterfrågan, har de vidgat antalet elever vid varje nytt intag. Detta är en 

bidragande orsak till att verksamheten är mycket trångbodd och omgående behöver mer utrymme 

och större lokaler. En av de stora utmaningarna handlar om utökat utrymme och tillgång till den 

egna platsen. Ledningsgruppen vill bygga en egen skolbyggnad i området Joza. De har ansökt om 

att få köpa en bit mark i samma område som de nuvarande lokalerna. Denna process startade redan 

för tre år sedan genom en ansökan till kommunen. Kort efter att de lämnade in ansökan, stoppade 

kommunen all försäljning av land. Marsh förklarar att en av de drömmar de har är att få tillgång till 

den egna platsen där de kan bygga upp anpassade lokaler från grunden. Byggnaden och lokalerna 

ska vara utformade för den typ av verksamhet som de har och innefatta en stor sal där konserter och 

andra evenemang kan genomföras. Nu hyr de lokaler av kommunen och trängs med kommunens 

administrativa sektion och övriga frivilligorganisationer som också delar utrymme i samma 

byggnad vid Joza Youth Hub. Tillgång till den egna platsen är viktig av flera anledningar. Dels för 

att kunna utveckla verksamheten och dels för att platsen är strategiskt vald, i området Joza, den 

marginaliserade delen av Grahamstown. Det skulle betyda mycket för de människor som bor här 

menar Marsh. Det kan bli en plats som de är stolta över och kan använda sig av. En byggnad av 

!28



detta slag skulle innebära att de boende i området inte alltid behöver åka in till Grahamstowns 

centrum som ligger över 5 km därifrån. Dessutom skulle det vara häftigt att attrahera folk från stan 

att komma till denna delen av Grahamstown som upplevs vara ute i periferin och ett område som 

inte alla har tillgång till, säger Marsh. 

En annan utmaning som projektet möter i arbetet med ungdomarna är otillräckliga grundläggande 

kunskaper från skolan. Många av eleverna kommer också från en problematisk bakgrund med svåra 

hemförhållanden som påverkar deras fokus och deltagande i utbildningen. ”Many kids have poor 

schooling, missing foundations. We can see that kids struggel at AMP. We are creative teachers so 

we try to do solid teach in different styles for different understanding” säger Walwyn. Ibland 

krockar även AMP:s undervisning med de andra skolornas schema. ”There is much pressure on the 

kids to do extra classes outside their time table” menar Walwyn. Detta leder dessvärre till att en del 

av eleverna inte kan delta regelbundet i verksamheten vid AMP Ungdomarnas olika 

fritidsaktiviteter tävlar om uppmärksamhet. 

Ytterligare prövningar som projektet kämpar med, gäller personalresurser (Arkwork for Art 2016B, 

12). Här finns det två olika utmaningar, verksamheten är ofta underbemannad eftersom det är svårt 

att säkra bidrag och fondmedel för det arbetet de utför. Den andra utmaningen är att det är svårt att 

hitta personal med rätt kompetens på grund av att finansieringen med bidrag inte gör det möjligt att 

erbjuda långsiktiga jobb. Ofta är det ett års-anställningar som projektet kan erbjuda. Walwyn 

understryker att AMP behöver expertis, personal som på många sätt är fantastisk. Framförallt är 

projektet i behov av en personalchef. Personen på den posten bör vara en erfaren, skicklig chef och 

administratör och fenomenal på att söka bidrag och fondmedel, säger Walwyn. Dessutom finns 

önskemålet att AMP:s ledning inom en snar framtid ska vara konverterad enligt den nationella 

strategin BEE (Black Economic Empowerment) och ha ett ”svart ledarskap”. På sikt är det tänkt att 

ledning och förvaltning ska vara sprungen ur AMP. Det innebär att ledningen kommer att bestå av 

Sydafrikaner som kategoriseras enligt de grupper ur befolkningen som har missgynnats historiskt 

sett och under lång tid, vilket enligt regeringens beskrivning är ”svarta, kvinnor, ungdomar och 
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funktionshindrade” . Att ledarskapet konverteras skulle bland annat underlätta när det gäller stöd 5

och fondansökningar till projektet, säger Walwyn. ”Svart ledarskap” menar Marsh har ett större 

omfång och betydelse för AMP än enbart begränsat till BEE. Det handlar om vikten av att ha fler 

”svarta” i ledande ställning, inte bara för ekonomiskt makt och självbestämmande, utan även för 

samhälls-och institutionell omvandling. AMP kan dra nytta av andra perspektiv och visioner om 

projektet drivs av en ”svart ledning” eller om det drivs av människor som kommer från det samhälle 

och miljö där AMP är etablerat och verkar (Marsh 2017). 

Övriga utmaningar som projektet står att möta och som ledningen beskriver är att de behöver 

ekonomiskt stöd till transport, mat till eleverna, utveckling av webbplats och driftkostnader . 6

Walwyn påpekar att ekonomisk stabilitet är det viktigaste. Det är svårt, näst intill omöjligt att 

finansiera ett permanent projekt. Något av de största lärdomarna från arbetet med AMP är att 

projektet som skapades blev permanent och etablerat direkt. Walwyn berättar att det var ett av de 

svåraste besluten som de fattade, utan att riktigt veta vad det skulle få för några effekter. I efterhand 

har de lärt sig att förstå att en skola som är permanent i projektform, blir väldigt svår, nästan 

omöjlig att finansiera. Det är lättare att finansiera korta projekt, menar Walwyn. När man söker 

bidrag och stöd är kriterierna ofta så att man tydligt ser en början och slut inom ramen för samma 

projekt. Marsh uttrycker att det inte går att starta en musikskola som bara har verksamhet ibland och 

berättar vidare att hon även tidigare tänkt att detta med att driva en frivilligorganisation är svårt, 

något som hon också har fått bekräftat att det är. Efter en viss tid med arbetet i projektet började hon 

förstå hur andra organisationer fungerar. En viktig insikt var att se att när organisationerna har en 

mindre summa pengar att röra sig med, anpassas verksamheten därefter. Organisationerna växer och 

krymper allteftersom de ekonomiska medlen tillåter säger Marsh och understryker att AMP inte kan 

ändra sin verksamhet och program för att passa ”finansieringsmiljön”. ”Vi måste fortfarande driva 

en bra verksamhet med integritet, och det är en utmaning”, säger Marsh. 

 Brand of South Africa 2017. Black Economic Empowerment, BEE, är en tillväxtstrategi som utgår från den Sydafrikanska 5

ekonomis svagaste punkt, ojämlikhet (Brand South Africa 2017). Det är ett politiskt instrument som syftar till att vidga basen i 
landet, stimulera fortsatt tillväxt och skapa sysselsättning. Den grundläggande tanken i BEE är att politiska styrmedel och positiv 
särbehandling är nödvändig för att bana väg för den majoritet av Sydafrikas befolkning som under apartheid stängdes ute från 
ekonomin. Policyn utformades först som ett politiskt program vid ANC:s kongress i Stellenbosch 2002, och har sedan starten blivit 
omdiskuterad och kritiserad. Kritiken gör gällande att kvalifikationer och erfarenhet inte räknats in, vilket ofta resulterat i att den bäst 
kvalificerade inte fått jobbet. Företag har tvingats att ha social bakgrund och ursprung i åtanke vid anställningstillfällen. Vidare har 
BEE kritiserats för att skapa ”brain drain”, vilket kan beskrivas som ett avhopp där den kvalificerade vita kompetensen emigrerar till 
andra länder där de inte diskrimineras. 
www.brandsouthafrica.com/investments-immigration/business/trends/empowerment/black-economic-empowerment# 

 Driftkostnaderna avser försäkringar, bankkostnader, administrativt för kontoret med telefoni, utskrifter etc. 6
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En av de möjligheter till förändring som projektet fokuserar på är att utveckla läroplanen för musik 

genom läroplansutvecklingsprojektet (curriculum development project). Musikexamination idag 

testar inte förståelse och förmåga, de är egentligen inte musikaliska, förklarar Walwyn. Sättet som 

musikkunskaper testas på är inte värst bra, kanske vore ett bättre sätt att proven skulle anses mer 

som en prestation i form av en föreställning, säger Walwyn. 

We live in a time when the value of the system is very colonial. The question that is 
coming up now: are we institutions of learning in Africa or are we Africans institutions 

of learning? What are the values that we are teaching, coming up here? For a long time 
we were British school system. […] What do we learn, how do we learn it and for what 
purpose? These are the questions that need to be asked. We want to make African 
musicians. (Walwyn 2017, intervju) 

Ledningsgruppen upplever att det blir en sorts konflikt för musikundervisningen och AMP. De 

måste bevisa sin legitimitetsgrund för andra institutioner och aktörer inom samma område och det 

är en stor utmaning när det gäller betygssystemet för musik som de menar är föråldrat och fokuserat 

på västerländska influenser. Musiken har sin utgångspunkt i europeisk klassisk stil, faktiskt är det 

den enda sättet som musikkunskaper värderas och testas, examineras utifrån förklarar Walwyn. 

Marsh säger att ”The newest song is probably 45 years old. It’s all very much like white music and 

nothing South African that our students can relate to”. Hon förklarar att en av AMP:s agendor är att 

bygga upp en repertoar av musik som är unikt Sydafrikansk och kan användas i detta syfte då 

eleverna testas på sina musikkunskaper. Hon förklarar att Sydafrika har en mycket rik musikalisk 

historia, kultur och mångfald som är otroligt imponerande och omfångsrik och därför känns det 

märkligt och högst opassande när eleverna från AMP ska examineras enligt det gamla systemet för 

musikstudier. Det resulterar i att eleverna spenderar ett helt år för att lära sig låtar som de inte är 

intresserade av. ”It seems crazy that we don’t have graded songs for South African music so that is 

actually one of AMP’s agenda”, säger Marsh. Till detta förändringsarbete och framtida projekt har 

de kontaktat ett 50-tal olika professionella personer som jobbar i musikindustrin och vidare har 

kontakt även tagits med personer inom utbildningsväsendet för att undersöka om de är intresserade 

av detta projekt. Walwyn berättar att de professionella musiker de har pratat med understryker att 

detta är en mycket viktig fråga. De har uttryckt att musikområdet är i desperat behov av förändring 

och många av musikerna har visat intresse för att vara med i förändringsarbetet. 
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3.1.2 Huvudmålen i AMP och projektets uppbyggnad 

AMP:s mål med verksamheten ligger i linje med den Sydafrikanska regeringens nationella 

utvecklingsmål  (Arkwork for Art 2016B, 5). Målen är en plan utvecklad för att eliminera fattigdom 7

och minska ojämlikhet. Jag väljer här att redogöra för målen i sin helhet. Organisationen jobbar för 

att: 

• ge underprivilegierade skolor möjlighet till musikutbildning av hög kvalitet. Detta motsvarar det 

nationella målet om att utveckla tekniska färdigheter och kunskap, och åtgärda ojämlikheter. 

• skapa möjlighet för elever att få formella kvalifikationer i musik och tillgång till högre studier 

inom området musik, samt möjliggöra karriärvägar. Detta överensstämmer med de nationella 

utvecklingsmålen som handlar om att åtgärda ojämlikheter genom att skapa tillgång och 

kompetens och att påverka arbetslösheten för unga. 

• skapa en kursplan för musik som stämmer överens med gällande normer, men innehåller 

försummade och relevanta områden att studera. Det gäller betoning på afrikansk musik, 

kommersiell musik och ljudteknik. Detta mål kommer att påverka på en nationell nivå. 

Motsvarande nationella utvecklingsmål handlar bland annat om att tekniska kunskaper och 

färdigheter ska utvecklas, samt att främja arv och minska ungdomsarbetslösheten. 

• skapa ett dynamiskt musikensemble-program för att överbrygga uppdelningen mellan ungdomar 

i staden. De nationella utvecklingsmålen som detta riktas mot handlar om social sammanhållning 

och transformation. 

Vägen för att nå upp till målen sker genom AMP:s huvudprogramområden, olika typer av 

verksamheter som ryms inom projektet (Arkwork for Art 2016B, 5–7). Grundprogrammet (AMP 

Foundation Program) är musikutbildning i grundskolan vid de skolor organisationen samarbetar 

med. För närvarande samarbetar man med 12 olika skolor i området Joza. Målet är att till slut 

samarbeta med alla grundskolor i området. De aktiviteter som erbjuds är orkesterspel och 

musikutbildning för lärarna på skolorna. Syftet är att skapa hållbara musik och orkester-program på 

partnerskolorna. Denna del av verksamheten riktar sig till elever i årskurs 4–7. Kärnprogrammet 

(Core Programme) är en annan del av AMP:s verksamhet som riktar sig till gymnasieelever, årskurs 

8–12. Det är en mycket grundlig femårig utbildning i musikstudier som erbjuder speciella 

möjligheter för den enskilda elevens utveckling. Varje elev får välja ett huvudinstrument under 

utbildningens gång med möjlighet att välja ett andra instrument vid ett senare tillfälle. Det sista året 

 South African Government. 2017. ”National Development Plan 2030. ”https://www.gov.za/sites/default/files/NDP-2030-Our-future-7

make-it-work_r.pdf
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av utbildningen genomgår eleverna formella examensprov, vilket gör dem certifierade att söka till 

vidare musikstudier och arbetsmöjligheter. Alla elever i kärnprogrammet deltar i en intensiv 

kortkurs, ett läger under en helg med orkesterträning. Syftet med lägret att förstärka och bygga på 

praktiska färdigheter i musik, förmedla nytt musikaliskt material och idéer till eleverna. Detta görs 

genom workshops med professionella musiker. En inplanerad resa möjliggör för eleverna att delta i 

och uppträda vid olika tävlingar och ungdomsfestivaler i hela landet. Avsikten är att visa upp de 

färdigheter som eleverna har förvärvat hos AMP. Ytterligare en avsikt med resorna är att 

marknadsföra och utveckla AMP:s profil och skapa möjligheter för nya samarbetspartners att 

ansluta sig till projektet. 

Dörröppnare (Doorways Programme) kallas den del av musikutbildningsprogrammet som är till för 

att ge stöd åt de AMP-elever som går sista året i utbildningen och är på väg in i en övergång till 

fortsatta högre musikstudier, eller jobb. AMP åtar sig att hjälpa eleverna med auditioner, praktik och 

universitetsansökningar och arbetsmöjligheter. AMP:s verksamhet handlar om att skapa 

tillgänglighet och detta är ett viktigt steg i övergången till högre studier och arbete i den kreativa 

industrin. Vidare är praktik (Internship Programme) är tänkt att överbrygga klyftan mellan 

musikstudier och den kreativa industrin. Den tvååriga långa praktikperioden för AMP-studerande i 

åldrarna 18–25 år ska ge praktikanterna ytterligare kompetens, kunskap och verktyg som är 

relevanta för musik och konstnärligt arbete i branschen. Detta för att öka möjligheterna till 

anställning eller att driva eget företag. De övriga programmen i projektet kommer också ha stor 

nytta av praktikanternas assistans och ledarskap i verksamheten. 

Läroplansutvecklingsprojekt (Curriculum development project) är ett initierat projekt vars syfte är 

dels att bidra till att inkludera mer Sydafrikanskt innehåll i musikstudier vid AMP och dels, och i 

synnerhet att skapa en förebild för andra skolor i landet. Detta ska ske genom att utforma en 

pedagogisk musikrepertoar som är relevant när det gäller kulturellt kapital och kulturarv (local 

capital and heritage), samt aktuell för musikindustrins krav och den tekniska tidsålder 

(technological age) som råder. Detta projekt har en stor betydelse för en ”afrikanisering” av 

musikutbildning i Sydafrika och bortom dess gränser (ibid., 7). 
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3.1.3 I vilken utsträckning anser musikprojektets ledning, dvs. Shiloh Marsh och Gareth 

Walwyn, att de uppfyller sina mål? 

Innan Arkwork for Art etablerade AMP-projektet fanns det ingen grund- eller gymnasieskola i 

Grahamstowns marginaliserade områden som erbjöd formell musikundervisning. Enligt 

organisationen är en av de största prestationerna själva etableringen av musikcentret och dess 

verksamhet och att man i nuläget erbjuder musikutbildning till 76 elever från 13 olika skolor (ibid., 

10). Andra bedrifter och mål som har uppnåtts inom projektet är att den första elev som tagit 

examen från musikutbildningen fick möjlighet till vidare musikstudier vid stadens universitet. Fler 

AMP-elever har också erhållit goda resultat i sina musikstudier och klarat av examen (ibid., 11). 

Elever och AMP:s orkester har vunnit pris i olika tävlingar och talangjakter som de deltagit i. Trots 

att verksamheten utvecklas och ledningen går från klarhet till klarhet uttrycker Walwyn hur det 

känns med det arbete som utförs i projektet. Han beskriver känslan av att lappa ihop som efter en 

katastrof och kort därefter inträffar nästa förödelse. Samtidigt försöker Marsh och Walwyn att vara 

pionjärer och hitta nya vägar och lösningar på de problem som uppstår. Musikutbildningen är 

tungarbetad och det händer saker hela tiden. Walwyn förklarar att det som han upplever ohållbart 

med hela situationen är att vart och ett av deras mål är mer än tillräckligt, men att de ändå försöker 

uppfylla dem alla. 

3.2 Intervjuer med elever 

3.2.1 Deltagande elever i Access Music Project, elev 1, 2, 3, 4, 5, 6 

De första intervjutillfällena startade med två kvinnliga elever, elev 1 och elev 2, bägge 16 år gamla. 

De kommer från olika högstadieskolor i området där de också bor, i närheten av musikskolan AMP 

vid Joza Youth hub. De kvinnliga eleverna intervjuades samma dag, den 18 april men vid två olika 

tillfällen under eftermiddagen. Intervjuerna skedde i olika lokaler vid musikskolan och varje 

intervjutillfälle varade i cirka 30 minuter och hölls på engelska, utan översättare. Jag fick tillgång 

till olika rum avsedda för elevernas instrumentträning, där intervjun kunde genomföras. 

Musikrummen är belägna i container, utanför skolans huvudbyggnad. Oftast fick vi sitta i fred och 

arbeta ostört men med viss bakgrundsmusik av andra elever som tränade på sina instrument i 

rummen intill. 

Eleverna har varit involverade i AMP sedan två, tre år tillbaka och ingången till musikutbildningen  

och själva ämnet musik, ser lite olika ut för var och en av dem. För alla elever överensstämmer det 
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att musik inte tidigare erbjudits som fristående ämne i undervisningen på de olika skolor de går i. 

Det fanns visserligen några möjligheter till musicerande, i vissa skolor. 

Elev 1 hade tillfälle att delta i ett marimba-band då hon gick i grundskolan. Den chansen tog hon 

och därigenom vaknade musikintresset till liv. Marimba-bandet var en frivillig aktivitet att delta i 

efter skoltid. När hon gick i åttonde klass kom Marsh och Walwyn till hennes skola för att berätta 

om Access Music-projektet. Vid den tidpunkten kände hon redan till projektet, hon hade hört talas 

om det framför allt genom att hennes brors vän var involverad. Hon berättar att hon använde sin 

brors vän för att komma i kontakt med musikskolan och att hon använde honom som en nyckel till 

AMP. Hon följde med för att besöka musikutbildningen och snart blev hon en av de nya deltagarna 

där. Hennes brors vän inspirerade även till val av musikinstrument och tillslut blev det saxofon, ett 

instrument som broderns vän också spelade. Hon beskriver att musik har gjort en stor skillnad i 

hennes liv och att hon önskar att fortsätta inom musiken. ”Music has made a big difference in my 

life […] I Wish I could continue with music. If I can only make my dreams come true and I can 

balance music and my career at the same time” säger hon. Framtidsdrömmarna är många, men den 

allra största handlar om att bli en stor, erkänd saxofonist. Dessutom är det annorlunda att spela 

saxofon och vara tjej, det finns inte så många förebilder. På frågan vad musikprojektet betyder för 

samhället svarar hon att AMP hjälper många barn att få en chans till att pröva saker som de annars 

aldrig skulle ha möjlighet till. Barnen skulle aldrig tänka på att involvera sig i droger när de är 

involverade i AMP understryker hon. Genom att få något som de tycker om att göra och fokusera på 

under fritiden undviker de problem. 

Elev 2:s musikintresse väcktes för några år sedan i den kyrka hon tillhör. Där finns ett piano och 

hon började drömma om att lära sig att spela på det. AMP gjorde även ett besök i hennes skola och 

det var på det sättet som hon fick höra om musikprojektet. Hon bor i närheten av musikskolan och 

gick tillslut dit för ett besök och prova på. Efter det tillfället bestämde hon sig för att bli en av 

deltagarna. ”It’s a life time opportunity for me to play instruments and to be in a band […] At my 

church we played piano, so I wanted to play piano. I joined AMP to learn so that I could play in 

church”. 

Elev 2 har inte heller någon möjlighet till musikstudier i sin skola, men hon brukade önska tidigare 

att de också skulle ha samma möjligheter som elever i andra skolor, speciellt de skolor som finns i 
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stan. Innan hon började vid AMP underhölls musikintresset förutom i kyrkan, genom att lyssna på 

musik hemma och se musikvideos av artister som Beyonce, Nicki Minaj och Rihanna på TV. 

Framtidsdrömmen är att bli musiker. Hon berättar att hon vill sjunga men hennes mamma vill att 

hon istället ska utbilda sig till läkare. Egentligen vill hon bli både och. Hon tror att hon måste välja 

mellan dessa två yrkesroller och sedan när hon bestämt sig, berätta för sina föräldrar vad hon vill 

göra i framtiden. Trots att föräldrarna gärna hoppas på att hon ska utbilda sig och eventuellt arbeta 

som läkare i framtiden upplever hon att föräldrarna stödjer henne i musikstudierna. När vi pratar om 

musikprojektets roll i samhället säger hon samma sak som elev 1 att AMP är viktigt och skapar 

möjligheter. ”It’s keeping the children away from the streets, smoking, doing wrong things, and 

give them opportunity to learn music instruments and music”. Hon berättar att för henne 

symboliserar AMP musik och vad man kan göra med musik. 

De manliga eleverna, elev 3 och elev 4 som jag intervjuade är 17 respektive 18 år gamla. 

Intervjuerna med dem skedde några dagar senare, den 20 och 21 april, likaså i musikskolans lokaler 

under eftermiddagarna då alla AMP-eleverna var på plats efter skoldagens avslut. De manliga 

eleverna kommer också från olika skolor och har relativt lika bakgrundsförhållanden som de övriga 

eleverna. De kommer från en fattig och marginaliserad omgivning. 

Elev 3 älskar musik. Hans äldre bror som är rappare, introducerade honom i musikens värld. 

Brodern brukade spela musik för honom under uppväxten och presenterade olika sorters musikstilar 

och musikinstrument. Han fick höra allt ifrån rap, hip-hop till klassisk opera. Tillslut kom han 

underfund med att han vill sjunga men eftersom han har ett problem med att kontrollera rösten, höll 

han på med andra kreativa uttryck istället. I skolan fanns det möjlighet att ägna sig åt drama och 

teater och faktiskt musik någon gång i bland. Han berättar att det erbjöds trummor för de som ville 

spela och prova på för skojs skull, men det var ingen undervisning. Tidigare involverade han sig i 

olika sporter och tränade cricket och karate ett tag, innan han blev involverad i AMP:s 

musikutbildning 2015. Representanter för musikprojektet besökte hans skola samma år och det 

fångade hans intresse. ”When I joined AMP I had something special that others don’t have and are 

willing to have it. I had something that others pay for and I don’t pay for”. Han spelar cello och 

drömmer om att bli musiker, professionell cellist. Han vill ge någonting tillbaka till samhället 

genom att undervisa. Stödet hemifrån ser lite annorlunda ut, hans mamma vill inte att han ska bli 

musiker. Mamman säger att han måste arbeta hårt varje dag på grund av familjens fattiga 
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hemförhållanden. Hans mamma har uttryckt att han ska bli den som förändrar situationen för 

familjen. Samtidigt berättar han att mamman inte tror att det går att leva på musik. Trots mammans 

inställning är familjen stolt över honom och vad han har åstadkommit redan nu genom sitt 

deltagande i musikprojektet och hoppas på att han ska fortsätta. Kanske finns det en möjlighet ändå 

att kombinera musikintresset med en framtidsplan? ”I want to be in the airforce and play. Be a pilot 

and play, that is a thing I have been thinking of.” 

Elev 4 är äldst av de intervjuade, 18 år. Han kom i kontakt med musikprojektet då han letade efter 

någon som kunde erbjuda gitarrlektioner. Han hade intresse för musik sedan tidigare och efter att 

han köpt sin första egna gitarr sökte han kontakt med någon som kunde undervisa. ”I came with my 

uncle, we were looking for guitar lessons. We saw a note about AMP.” Han har inte heller haft 

möjlighet till musikundervisning i skolan, utan blev intresserad när en vän till honom spelade gitarr. 

Strax därefter köpte han sin första gitarr. Gällande framtidsplaner uttrycker han att han vill bli artist, 

sångare, gärna musikalartist. Innan han började musikutbildningen höll han på med sport, han 

spelade rugby. Till slut kom musiken att dominera fritiden och han slutade med sportutövningen. 

Denna intervju blev lite kortare än de övriga och materialet blev därför något tunnare. Olyckligtvis 

gjorde omständigheterna så att intervjun klämdes in strax innan elevens gitarrlektion. Innan 

lektionen skulle börja var han var tvungen att rigga och göra i ordning musikrummet innan läraren 

kom, något som gjorde att vi fick kortare tid till vår intervju. Jag tror att det även påverkade honom 

till att bli lite spänd och svara ganska kortfattat på mina frågor. 

Jag frågade alla eleverna om vad de tycker om AMP som musikskola. De var alla väldigt ense om 

att det är en bra utbildning, den bästa musikskolan. Elev 1 beskrev att allt är fantastiskt. Hon 

berättade att de respekterar och hjälper varandra i gruppen. Det är en kostnadsfri skola, till skillnad 

från många andra musikskolor framhöll hon. Elev 2 berättade vad som gör AMP till en speciell och 

unik musikutbildning, ”It’s the people around AMP, leadership, teachers, learners. Every one here is 

unique and special to me.” Elev 3 beskrev den familjära känslan som han upplever i musikprojektet, 

”We feel like a family, it’s a pleasure, we can enjoy ourselves”. Elev 3 berättar att folk i hans 

omgivning brukar fråga honom om projektet och undrar när AMP öppnar upp för nya elever. De 

som frågar vill gärna själva bli involverade. Då känner han sig stolt och mycket säker på sitt 

engagemang för framtiden. Elev 4 säger at AMP är den bästa musikskolan. När han får frågan om 

vad AMP betyder i hans liv, svarar han att AMP är viktigt och utgör en stor del av hans liv. När jag 
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ställde frågor om vad de upplevt som mindre bra, var det svårt att ens komma på någonting. Elev 2 

hävdar att det inte finns någonting som hon inte gillar med AMP. ”Everything is fine here. 

Communications. The teachers are fine”. Elev 1 beskriver att det ibland kan vara problem mellan 

eleverna. ”Most of the time we learners got issues, we sometimes don’t like each other, we fight.” 

Hon berättar att det som ligger till grund för det kan vara att man tycker och tänker olika. När jag 

frågar om det är något som de istället önskar kunde vara på ett annat sätt inom musikutbildningen, 

svarar elev 4 att en sak som han önskar är att skolan skulle ha en musikstudio. Hur skulle det göra 

skillnad för dig frågar jag? Han berättar att om det fanns en studio, skulle han skriva sina egna 

sånger och komma till AMP för att spela in dem. 

Musikprojektets första kull med nyutbildade elever gick ut 2016. Jag fick tillfälle att träffa två av 

dem som var med från starten. De är fortfarande på sätt och vis involverade i projektet, i varierande 

grad. Intervjuerna med de tidigare eleverna spelades in i AMP:s lokaler på Joza Youth Hub vid två 

olika tillfällen. Elev 5 är 19 år gammal och läser nu första året på Rhodes University i staden. Hon 

har valt att gå vidare med högre studier inom naturvetenskap. Musikintresset är fortfarande stort och 

hon håller igång sitt musicerande även om hon nu inte längre har tillgång till att låna hem ett 

instrument från organisationen. Innan hon gick med i musikprojektet, sjöng hon i kör i de olika 

skolor hon gått i sedan grundskolan. Förutom körsång fanns ingen tidigare erfarenhet av musik, 

annat än att sjunga tillsammans med sin mamma när de såg någon bra musikvideo på TV. Hon 

berättar att AMP besökte hennes skola för att marknadsföra musikutbildningen och locka deltagare. 

Det var i början när organisationen var alldeles ny och i uppstarten, i början av 2011. Innan hon 

bestämde sig för att delta fanns en viss oro. Hon visste inte om hon ansågs vara tillräckligt begåvad 

och tvekade därför att gå iväg till uttagningen. Hon frågade sig själv om hon hade det där som de 

letade efter vid antagningen, men bestämde sig till slut att gå och blev till sin stora glädje en av de 

sökande som fick en plats. 

Första året var det en liten grupp med bara 20 elever. Slutligen kom de eleverna att bli en mycket 

sammansvetsad grupp. ”When you get to AMP it’s like everything on the outside world closes, it is 

like a family. Hon beskriver känslan av AMP med ett sammanfattat ord: hem. ”AMP has that 

magnet […]. For us it’s home. If I’m not home, I’m here. I don’t want to say that it has become a 

routine but it has become a part of me. Whatever I do it is a part of AMP […] How will I live 

without music, that is the question?” Elev 5 kommer gärna tillbaka till musikskolan och hälsar på, 
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ofta nu för tiden. Ibland är hon med och spelar i orkestern och hjälper till vid någon konsert. Det 

händer att det behövs en trombonist extra ibland, och vilken tur för just det är hennes instrument. 

Hon bor i närheten av musikskolan och har gångavstånd dit. 

När det gäller vikten av musikutbildning berättar hon att när hon var yngre, innan hon blev 

involverad i AMP förstod hon inte riktigt vilken roll musik kunde spela i livet, men nu när hon fick 

chans att delta har hon kommit underfund med det. Hon fortsätter: ”AMP is the solution.” Utifrån 

hennes bakgrund menar hon att de flesta anser musikutbildning vara något endast för de elever som 

går i så kallade ”model C-skolor” eftersom de skolorna har bättre faciliteter, utrustning och 

instrument i jämförelse med de kommunala skolorna. Den största skillnaden sedan hon började med 

musik handlar om det egna uttrycket. Hon brukade vara blyg tidigare men började sedan att ta för 

sig. Det finns många goda minnen från de fem år som hon var med i musikutbildningen. Förutom 

musicerandet menar hon att AMP inte är någon vanlig musikskola. Det är inte bara musiken som 

står i fokus, utan allt som händer omkring eleverna i gruppen, är viktigt. Jag frågar om hon kände 

till organisationens visioner och mål under tiden som hon var elev. ”Now I can see, during the five 

years I grew older, it grew clearer. Now I think, yes I can see through the work that they have put.” 

Hon berättar att i början när musikutbildningen startade fanns bara ett litet rum. Sedan dess har 

projektet vuxit. ”It is amazing” säger hon och understryker AMP:s roll i det samhälle som hon lever 

i. ”It means a lot. I wish that everyone could see and feel what we feel.” Hon avslutar med att säga 

att musiktraditionen kommer att leva vidare i hennes familj. ”My nieces, I know for sure they will 

come to AMP. Even my kids. Imagine even how big AMP will be at that time.” 

Elev 6 är 24 år gammal och har valt att fortsätta inom musiken. Efter att utbildningen avslutades 

blev han tillfrågad att gå vidare i programmet, denna gång som praktikant. Han valde att tacka ja 

och kommer att avsluta sin snart tvååriga praktikperiod i slutet av november 2017. För honom var 

det lite av en slump att han kom i kontakt med musikprojektet. Han var ute och gick och passerade 

förbi skolan då han hörde levande musik från byggnaden. Några spelade trummor, trumpet och 

keyboard. Musiken lockade honom att gå in och där träffade han en av grundarna till projektet, 

Walwyn. De fick tillfälle att prata och Walwyn frågade elev 6 om han var intresserad av att spela 

musik eller bara lyssna på musik. Han svarade att han vill spela ett musikinstrument men att han 

också gillar att lyssna på musik. Efter det mötet lovade Walwyn att höra av sig till elev 6. En månad 

senare ringde Walwyn och bjöd in elev 6 att hjälpa till med arbetet vid en musikparad som AMP 
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arrangerade vid en av skolorna i närheten, under National Arts-festivalveckorna i stan. Sedan dess 

blev han fast och blev tillslut en del av musikutbildningen, något som han aldrig har ångrat. ”I 

learnt everything. I learnt how to discipline myself, how to respect, how to do all things. AMP 

showed me lots of things that I’d never seen in my life”, säger han. Den tidigare musikerfarenheten 

fanns inom familjen. Hans pappa hade arbetat som musiker, i en av de större städerna och pappan 

älskade jazz, vilket har inspirerat elev 6. Genom pappans musikintresse hörde han mycket musik 

och såg en del musikprogram på TV. Det var i ett av de programmen som han blev förtjust i 

saxofonen och bestämde sig för att det är rätt instrument för honom att satsa på. I grundskolan sjöng 

elev 6 i skolkören. Den drevs av en lärare i ett annat ämne som gillade musik lite extra och mer 

specifikt att sjunga. Att vara praktikant är mycket annorlunda än att vara musikelev, berättar han. 

”AMP showed me that this is the way. […] They are supporting a lot. Even I was doing something 

before that I shouldn’t do, I was smoking. I started to understand that it was not good for me. Also I 

was partying a lot, but I decided that it was not good for my heart.” 

Elev 6 bröt med mycket av det som var negativt i hans liv tidigare och gick in med fullt fokus för att 

förändra negativa mönster och jobba stenhårt i rollen som praktikant. Genom den förändrade 

inställningen och den nya möjligheten har han fått andra insikter och kunskaper. ”I learnt how to 

communicate with people, how to communicate with board people, how to start with meetings, how 

to do the planning of the students at AMP.” Inom organisationen har han fått ökat ansvar. Han är 

den som håller i informationsträffarna för att locka nya elever till utbildningen, och dessa träffar 

sker varje år ute på de kommunala skolorna i området. ”I was so surprised I was the one that was 

advertising for AMP last years and then we have lots of students. They are coming from here” säger 

han och håller upp sina händer. 

Under sin praktikperiod har han fått en sponsrad körkortsutbildning på bil och med en special 

license med extra ansvar (som behövs i Sydafrika) för att köra skolans minibuss. En betydande 

förändring för elev 6 är att han fick möjlighet att köpa sin alldeles egen saxofon nyligen. Det är en 

stor investering för honom som han har väntad länge på att kunna genomföra. Han har sitt eget band 

och undervisar i traditionell dans på en av skolorna i närheten. Jag frågar om vad musik betyder för 

honom och han svarar att musiken är hans glädje, det är vad han vill göra i livet. Han beskriver 

vidare att han vill spela musik, stå på scenen och kommunicera med människor, genom musik. 

Innan vi avslutar intervjun vill han gärna berätta hur tacksam han är för allt jobb som AMP:s 
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grundare gör för alla boende i området. Han liknar Marsh och Walwyn vid att vara föräldrar och 

säger att de också är ansvariga för alla ”barnen” i AMP. 

3.3 Analys och tolkning av resultatet 

Arkwork for Arts musikutbildningsprogram, Access Music Program, AMP står i fokus i detta 

arbete. I detta avsnitt presenterar jag resultatet av min kvalitativa innehållsanalys. I den första delen 

av analysen kommer jag att presentera de svar jag funnit avseende frågan om vilka möjligheter och 

utmaningar som gäller för en musikutbildning av AMP:s sort. I samband med att jag presenterar 

dem tolkar jag dem med hjälp av min teori. Jag presenterar de utmaningar och möjligheter som 

utbildningen möter enligt ledningen för AMP. I analysen inkluderas även ledningens svar på frågan 

om organisationens mål och möjlighet till måluppfyllelse. 

Analysens andra del utgörs av att eleverna i musikutbildningen står i fokus. Hur upplever de 

utbildningen och vad har den betytt för dem? Genom mitt analysarbete har jag identifierat några 

teman avseende möjligheter och utmaningar med utbildningen som elevernas intervjusvar pekar på. 

Analysen består av olika avsnitt och jag utgår från de teman som jag har identifierat. Det handlar 

om musik, förändring och framtidsdrömmar som blir egna rubriker i denna del. I detta avsnitt 

återkopplar jag också till de begrepp och teori som jag har valt att anlägga som utgångspunkter för 

mitt arbete. 

3.3.1 Analys och tolkning, del 1 

Vilka möjligheter och utmaningar möter en frivilligorganisation som arbetar med 

musikutbildning i Sydafrika och hur arbetar AMP för att möta dessa möjligheter och 

utmaningar? 

I intervjun med Marsh och Walwyn framkom att det finns en hel del utmaningar i projektet som 

man kämpar med. Det gäller olika områden men framförallt är det den finansiella delen som är 

problematisk. Det påverkar och genomsyrar hela verksamheten, eftersom finansiellt stöd är en 

grundförutsättning för den verksamhet som bedrivs. Detta är en typisk utmaning och problematik 

för en frivilligorganisation. Forskarna Banks och Hulme (2012) framhäver att detta påverkar 

organisationers hållbarhet och har listat detta som en av de svårigheter som uppträder inom 

organisationsarbete. Tillslut kan detta påverka organisationens arbete i en hög grad vilket resulterar 

i att skapa en nedbrytning av organisationens mål, värden och uppdrag understryker Banks och 
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Hulme. Marsh och Walwyn har identifierat finansiering som en kritisk punkt och har genom åren 

lärt sig att anpassa verksamheten efter de anslag som de får. Samtidigt kämpar de vidare och något 

som gör det mer utmanande är att de har program i verksamheten som verkar under lång tid, något 

som krockar med den generella finansieringskulturen kring stöd och bidrag till organisationer där 

korta projekt premieras. 

Att AMP är en musikutbildning med ett femårigt program, kräver stort engagemang av både 

arrangörer och deltagare. Finansiering är ett konstant arbete och en ständigt pågående process. För 

att bredda den finansiella basen har man sökt partnerskap och samarbete med ”corporate social 

investors”. Detta för att skapa möjligheter utanför regeringen och bidragsgivare (trust grant 

makers). En annan inkomstbringande strategi är att erbjuda tjänster och vidga inkomst genom att 

uppträda, erbjuda workshops, hyra ut utrustning och erbjuda professionell service. Dessa åtgärder 

har potential att ge en liten och relativt stadig inkomst under en längre tid. AMP anlitar ett större 

produktionsbolag i Östra Kapprovinsen för konsultation angående olika vägar att generera en 

hållbar inkomst genom musik- och eventindustrin. 

Personalresurser, att hitta kompetent personal påverkas också av finansiering. Marsh och Walwyn 

utgör kärnan i projektet och övrig personal med specialkompetens sätts in då det behövs, men 

dessvärre räcker det inte eftersom antalet deltagare ökar och projektet växer. AMP samarbetar med 

universitetet i staden och får tillgång till volontära krafter genom de musikstudenter som kommer 

och hjälper till varje vecka med undervisning och vissa andra praktiska göromål. Marsh och 

Walwyn arbetar trots det mycket och har uttryckt en viss oro för att inte räcka till. Det finns just nu 

inte någon som kan ersätta dem, ej hellre avlasta om något händer. Detta skapar en mycket hög 

arbetsbelastning på dem båda och indikerar ”eldsjälsarbete” vilket är typiskt och mycket vanligt 

förekommande i denna arbetsform, frivilligorganisationen. 

Konkurrens med andra organisationer är en utmaning som Sandlers m. fl. (2012) listat. För AMP 

utgör konkurrens inte speciellt något större hot mot verksamheten, lokalt. De är ensamma i staden 

med ett projekt av detta slag. Möjligtvis kan det bli tuffare för dem vid ett senare tillfälle på en 

regional och nationell nivå, där det finns liknande projekt som har en stark etablering sedan länge, 

exempelvis Field band foundation, organisationen som Laryssa Whittaker (2014) skrivit om i sin 

forskning. 
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Sanders m. fl. (2012) anser även att organisatoriska utmaningar är en av de svårigheter som en 

organisation möter. Till skillnad från de organisationer som Sanders m. fl. undersökt när det gällde 

samarbetet med de involverade skolorna i projektet, har AMP ett etablerat och gott samarbete, vilket 

indikerar en av de möjligheter som detta projektet innebär. Musikprojektet är efterlängtat och 

välkomnat. AMP är det enda projektet som specifikt arbetar med musikundervisning. Skolorna 

ställer upp med att erbjuda klassrum för undervisning och där vissa instrument som stora marimbas 

(xylofoner) förvaras. Fler skolor i kommunens marginaliserade områden ha visat intresse för 

projektet och står i kö för att på sikt börja ett samarbete. Det som Marsh och Walwyn uttryckt kan 

vara ett besvär ibland är att eftermiddagarnas musikundervisning i AMP:s lokaler krockar med viss 

utökad studietid, utanför det ordinarie schemat då skolorna sätter in extra lektioner. Ytterligare en 

utmaning som AMP stött på inom skolans värld är elevernas otillräckliga kunskaper och svaga 

akademiska grund. Vissa av eleverna saknar grundläggande kunskaper, vilket gör att det stundtals 

krävs andra metoder i musikundervisningen vid AMP. 

Sanders m. fl. (2012) studie visade också att det är en utmaning och svårt att arbeta som 

frivilligorganisation utan ett samarbete med stat och offentliga myndigheter, men det finns ändå 

möjligheter genom samarbete och policyutveckling. Sanders m.fl menar att trots stora utmaningar 

för frivilligorganisationernas arbete i Sydafrika, är det mycket tydligt att en frivilligorganisation kan 

vara ett stöd till den bristande undervisningen i skolan och landets stagnerade utbildningssystem. 

Civilsamhället och frivilligorganisationerna har möjligheter att skapa tillgång inom ett område som 

är eftersatt och där regeringen inte lyckats vidare bra. Här fyller AMP en viktig funktion. Om de 

inte hade dragit igång sin verksamhet, hur skulle det då se ut med möjlighet till musikundervisning i 

de skolor som ligger i de eftersatta delarna av Grahamstown? Att ingå ett partnerskap och 

samarbeta, ställer förstås krav. 

När vi diskuterade den ekonomiska situationen under intervjun illustrerade Walwyn AMP:s 

situation med att applicera en SWOT-analys. En SWOT-analys är ett sätt att granska 

organisationens styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot 

(Threats). I denna analysmodell ser man hur organisationen påverkas av omvärlden och det är ett 

sätta att öka beredskapen inför vad som kan ske i framtiden (Almi 2017). Walwyn beskrev att varje 

del av AMP:s verksamhet har en SWOT samtidigt som en SWOT kan appliceras på projektets 
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helhet, den blir multidimensionell i varje del av AMP. När man ser på helheten menade Walwyn att 

den ekonomiska situationen är stark. Han förtydligade att organisationen kan få bidragspengar och 

många gånger tilldelas de anslagen som de ansökt om. Samtidigt är detta en svaghet eftersom 

pengarna är ”förgiftade”. Med det menade Walwyn att pengarna är öronmärkta till viss typ av 

verksamhet och att bidraget inte är något konstant att räkna med. Möjligheter kommer i uttryck i 

hur bidragspengarna ska användas på rätt sätt och verksamhetens hot består av konkurrensen med 

de andra organisationer som också söker bidrag och stöd inom samma område. Detta illustrerar hur 

komplext det kan vara för en organisation, som är beroende av ekonomiskt stöd. 

De senaste fem årens utveckling av projektets program och lärdomar har gett Marsh och Walwyn 

värdefulla insikter och möjligheter för planeringen och utvecklingen av det kommande framtida 

arbetet. För åren 2016–2018 har de utformat en arbetsstrategi, Three year artistic programme 

2016-2018 (Arkwork 2016B, 18). Strategin sammanfattar bland annat att de vill utvidga 

kärnprogrammet för gymnasieelever med fler, en ökning av cirka +/- 20 deltagande elever/år. 

Vidare ska dörröppnar-programmet (doorways programme) utvecklas och struktureras för att 

assistera elever med att erbjuda möjligheter efter färdig utbildning. Ett två-års praktikprogram ska 

också etableras. Det är något som de redan har lyckats att driva igenom med en praktikant som går 

färdigt sin praktik i november 2017. Övriga områden som AMP avser utveckla är att utarbeta en 

modell för det grundläggande programmet för grundskole-elever. 2017–2018 är det tänkt att 

ytterligare fem skolor ska bli samarbetspartners och den tvååriga träningsmodellen ska förfinas. 

Läroplansutveckling (Curriculum development project) för grund- och kärnprogrammet ingår även i 

strategin. AMP:s arbete med musikutbildning följer de krav som finns när det gäller internationell 

examination inom ämnet musik, som exempelvis ABRSM , Trinity  och Sydafrikas läroplan för 8 9

musik i skolan, (South Africa’s school music curriculum), Curriculum Assessment Policy 

Statement, CAPS (ibid., 18). 

Vilka utmaningar möter AMP avseende uppsatta huvudmål, och hur bemöts dessa? 

Det är många målområden som projektet arbetar utifrån. Målen står tydligt beskrivna i de dokument 

som jag har fått ta del av och tidigare nämnt i resultat-delen av detta arbete, Access Music Project 

 ABRSM, The Associated Board of the Royal Schools of Music. Storbritanniens största musikutbildningsorgan grundad 1889. 8

https://se.abrsm.org/en/about-abrsm/introduction-to-abrsm-our-mission-and-team/

 Trinity, College London. Den internationella tentamen för scenkonst och engelska språket. Trinity har elva center i Sydafrika där 9

internationella examinationer utförs. http://www.trinitycollege.com
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Proposal och Business plan for the national arts council. Arts organisation support funding (2016–

2018). Det är fokus på olika delar i den konstnärliga programverksamheten som AMP har. De olika 

verksamhetsprogrammen handlar inte enbart om att möjliggöra musikutbildning, utan projektet har 

ett djupare syfte med sin verksamhet. Den övergripande visionen är att alla Sydafrikanska 

ungdomar ska ha lika tillgång till musikutbildning, den kreativa industrin, kulturarv och 

konstnärliga möjligheter (Arkwork 2016A, 1). Att skapa tillgång, möjliggöra och förse människor 

med lika rättigheter, tolkar jag som ett övergripande syfte. 

Den absolut tyngsta och utmanande målbeskrivningen i verksamheten är att förändra villkoren inom 

musikutbildningens läroplansområde genom Läroplanutvecklingsprogrammet och mer specifikt 

finns det en agenda för att utforma ett utbildningsprogram i musikstudier som ska vara unikt 

sydafrikanskt. AMP medverkar i samtal på en nationell nivå som rör dessa frågor. Deras bidrag till 

det redan påbörjade förändringsarbetet är att försöka påverka och bidra med de kunskaper och 

expertis inom området som finns, samt att utforma och utveckla rätt material. Här är det ett arbete 

med tydliga sociala förändringar. Begreppet social rättvisa kommer in, vilket blir ett 

ställningstagande, en markör att agera utifrån. På sätt och vis ligger AMP i framkant genom att vara 

med och diskutera dessa värden och arbeta fram förslag till en förändring av läroplanen. En läroplan 

som ska ”afrikanisera” musikutbildning i landet. Detta kan även ses som ett politiskt 

ställningstagande. Benedict m.fl. (2015) menar att social rättvisa är en komplicerad strävan där 

hänsyn tas till de som är förtryckta och marginaliserade i samhället (Benedict m.fl. 2015, xi). 

Målen med AMP:s verksamhet, följer de nationella utvecklingsmålen och projektet är uppbyggt i 

olika huvudprogram, vilket kan beskrivas som varierande verksamheter i projektet. Dessa 

huvudprogram är: grundprogrammet, kärnprogrammet, läger, utflykt, dörröppnare, 

praktikprogrammet och läroplansutvecklingsprojektet. Det är mycket stora ambitioner och många 

ben att stå på, vilket ger en bred verksamhet. Hur stadig är då verksamheten och vilka förväntningar 

finns? Forskarna Banks och Hulme (2012) menar att det finns höga förväntningar på vad en 

organisation kan åstadkomma och vad den betyder. En del av den kritiken som har riktats mot vissa 

organisationers arbete gör gällande att det kan bli besvikelse angående de aktiviteter organisationen 

erbjuder och vad som kan uträttas i form av arbete. En beroendeställning gentemot bidragsgivare 

leder många gånger till kompromisser, vilket påverkar en hel del faktorer så som ansvar, autonomi 

och legitimitet. Detta kan vara en fara att på sätt och vis sitta i händerna på bidragsgivarna. 
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Verksamheten tvingas att anpassas därefter. Marsh och Walwyns ambitioner är stora och det finns 

en risk att varje delverksamhet av musikprojektet inte kan vara i fokus samtidigt. 

De befinner sig i en tillväxtfas då nya intresserade ungdomar strömmar till projektet och skolorna 

som ansluter sig till musikutbildningen växer i antal. Projektets programverksamhet är ambitiöst, 

och följer en del riktlinjer i de nationella utvecklingsmålen. Ledningen har kunnat påvisa goda 

resultat genom att några av de elever som gått färdigt utbildningen, tagit sig vidare och kommit in 

på högre studier inom musikområdet. För att en organisation ska upplevas trovärdig är en god 

styrning och förvaltarskap viktig, beskriver Banks och Humle (2012, 15). Forskarna understryker 

vikten av organisationens agerande, att det finns insyn, att organisationen agerar ansvarsfullt 

gentemot deltagare, bidragsgivare och internt inom organisationen. 

AMP är tydligt förankrade i det samhället där de har sin bas och verksamhet. Projektet är 

gräsrotsorienterat och missgynnade grupper får prioritering. Ledningen uttrycker att de har 

förtroende från styrelsen att agera självständigt och fritt inom projektets ramar. Styrelsen är stolt 

över projektet och det arbete som utförs i verksamheten berättade Walwyn under intervjun. 

Samtidigt känner Marsh och Walwyn att de försöker skapa ordning i det kaos som råder inom 

området. De är pionjärer med AMP:s verksamhet i staden Grahamstown och försöker hela tiden 

hitta lösningar och nya vägar för att göra saker och ting. 

Whittaker (2014) varnade för att det finns en fara när regeringen drar sig undan från sitt ansvar och 

förlitar sig på att detta ska skötas av frivilligorganisationer, eftersom en del organisationer kämpar 

med finansiering och har svårt att få en stabilitet. Efter några år eller ett projekt kan de vara borta, 

eftersom organisationerna är beroende av bidrag och stöd och människors välvilja, hjälp från 

volontärer etcetera. Vad händer då med de deltagande individerna och samhället? Forskarna Banks 

och Hulme (2012) hänvisar till en studie i Uganda som visar att det finns en hög omsättning av 

organisationer. Utav 1777 registrerade frivilligorganisationer i Uganda, lyckades forskaren bara 

spåra 25 procent av dem (Banks och Humle 2012, 19). Successivt försvinner alltså organisationer, 

verksamheter läggs ned och avslutas. AMP Startade 2011 och har lyckats att parera och anpassa sig 

efter rådande tuffa förhållande med utmaningar som bland annat växlande finansiering, 

trångboddhet och personalbrist. Tillströmningen av elever har ökat under denna period och projektet 
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växer. Trots det är det många gånger en skör balansgång mellan olika faktorer som påverkar 

överlevnaden, samtidigt som musikutbildningens olika verksamhetsfaser förväntas rulla på som 

vanligt. 

3.3.2 Analys och tolkning del 2 

AMP:s deltagare 

I denna del presenterar jag teman avseende möjligheter och utmaningar med utbildningen som 

elevernas intervjusvar pekar på. Det handlar om deltagarnas upplevelser av musikutbildningen 

genom de olika teman: musik, förändring och framtidsdrömmar. 

Musik 

När frågan utgår ifrån vad musik betyder i elevernas liv är de alla rörande överens om att det är 

viktigt. Här är alla enade och det går tydligt att se att musiken har kommit in i deras liv tack vare 

musikprojektet och nu har en självklar plats. Några av eleverna hade inte tidigare utövat musik 

innan de blev involverade i utbildningen utan det var något som de hittade i musikprojektet, lärde 

sig upptäcka och förstå. De utvecklade ett intresse för att spela ett instrument. Känslan för musik 

och det egna musicerandet är något som har vuxit sig starkare inom utbildningen och nu blivit en 

självklar del av deras liv. Eleverna delar positiva upplevelser kopplade till musik. De är övertygade 

om att det som de kommer att göra i framtiden, handlar om musik. För att knyta an till begreppet 

social rättvisa inom musikutbildning kan jag se att frågor om tillgång, jämlikhet och rättighet har 

hittat ett utrymme inom musikundervisning och framför allt inom ämnets kursplan, där det behövs 

förändringar. Benedict m.fl. (2015) hävdar att social rättvisa inom utbildning hjälper oss att se 

musik som ett formbart element. Musik kan förändra, öppna upp och erbjuda möjligheter. Benedict 

m.fl. menar att social rättvisa är en process och på sätt och vis ett ställningstagande som går på 

djupet i varje individ som ställer frågor. Vilka är vi? Hur kan vi integrera med andra människor? 

Detta ställningstagande och påbörjade individuella process har jag i min studie kunnat se att AMP 

påverkar. Denna inställning genomsyrar arbetet i projektet och sår små frö i deltagarna. 

Förändring 

AMP-projektet är större än att bara vara en musikutbildning. Aktiviteterna där är centrerade kring 

ämnet musik, däremot sträcker sig organisationens mål långt utanför musikundervisningen.  
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Beyond the bounds of music itself AMP gives young people something around which to 

build a positive identity and a new community formed of a shared pursuit of excellence; 
instilling the idea that something worthwhile cannot be created in a day. AMP promotes 
self-empowerment, driving young people to reach their goals and to get most of their 

potential. (Arkwork for Art 2016B, 5) 

Tillvaron vid AMP skapar känsla av ett sammanhang (Antonovsky 2005). Att tillhöra ett 

sammanhang och hur eleverna upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar blir 

extra viktigt och många gånger en räddning från en tuff tillvaro. Ungdomarna upplever en familjär 

känsla när de vistas i verksamheten. Många av eleverna kommer från en fattig bakgrund och där 

hemförhållandena kan vara svåra. Flera av de ungdomar som jag pratade med bodde inte med sin 

familj. Marsh och Walwyn blir viktiga personer i vuxenvärlden att relatera till, nästan som ett 

substitut för föräldrar. Några av eleverna i musikprojektet beskrev att de brutit med gamla mönster 

och negativ livsstil. Vissa elever uttryckte insikter om att deltagandet hjälper unga att hålla sig borta 

från problem, alkohol, droger och kriminalitet. Musikutbildningen en vändpunkt och en klar och 

tydlig vägvisare i livet. Elev 6 uttryckte att han fått en ny riktning, ett bättre liv, en andra chans. 

Eleven bröt med gamla negativa vanor och gick djupare in i musikintresset med förnyad insikt och 

kraft. Enligt Whittaker (2014) handlar det om en sorts transformation, det vill säga nära kopplat till 

förändringsbegreppet. I Whittakers undersökning där musikprojektet Field Band Foundation står 

som exempel, såg forskaren den transformation och positiva effekt som organisationens program 

och utbildning har på sina elever (Whittaker 2014, 242). Eleverna deltog i större utsträckning i 

skolan, fick större självdisciplin i sina studier och lägre förekomst av tonårsgraviditet och 

kriminalitet över lag efter att de blev involverade i musikprojektet. Under flera av de intervjuer som 

Whittaker utförde på olika ställen i landet där Field Band Foundation har sin projekt visade sig 

liknande positiva resultat. 

Framtidsdrömmar 

Eleverna är tydligt målinriktade. Mötet med musik har skapat drömmar och öppnat upp möjligheter 

för dem. Nu finns det plötsligt ett sätt att ta sig vidare, fram i livet. De har fått ett mål med tydligt 

fokus. En väg ut ur fattigdom. Detta visar att projekt av detta slag föder fram idéer och en tro på 

framtiden. Det inger ökat självförtroende i de individer som deltar. Tyvärr kan det vara så med 

framtidsdrömmarna att det inte finns nog med förståelse och stöd från familjemedlemmar, precis 

som några av eleverna beskrivit. Dessutom talar fördomar mot en framtid inom musikbranschen och 

dess hårda villkor. Många tänker att man inte kan leva av musik, det är inget riktigt jobb att vara 
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musiker. Det finns även en generell uppfattning om hur föräldrar till barn i marginaliserade 

områden inte riktigt involverar sig i barnens skolarbete, men att de ändå på något vis kan ha 

önskemål och höga orealistiska krav på barnets prestation. I intervjun med AMP:s ledning framkom 

att denna fördom bekräftas ibland. Kontakten med ungdomarnas föräldrar kan stundtals vara 

problematisk. Walwyn berättar att föräldrarna inte engagerar sig i barnens utbildning, det är svårt att 

få kontakt med dem. Han förklarar att föräldrarnas största intresse för barnets deltagande i 

musikprojektet verkar vara att det håller barnen sysselsatta och långt bort från de problem som finns 

i samhället. Oftast sker kontakt med föräldrarna när något problem kring en elev har uppstått. 

Men hur blir det sen då, efter avslutad utbildning? Vilka är de faktiska och reella möjligheterna? 

Två av eleverna som intervjuades är färdiga med utbildningen och har tagit sig vidare på olika sätt. 

Den elev som utexaminerades först från AMP fick möjlighet att läsa vidare inom ämnet musik på 

Rhodes university (Arkwork for Art NPC 2016, 11). En elev har valt att stanna kvar i verksamheten 

och delta i praktikantprogrammet. Begreppet life skills, livsfärdigheter, som både Whittaker (2014) 

och Sanders m.fl. (2012) talar om är tydligt och genomgående i många musikutbildningsprojekt. 

Alla deltagande elever i AMP har upptäckt musiken och kraften i det. De har fått kunskaper som de 

tidigare aldrig fått bekanta sig med. De har lärt sig att läsa noter, spela ett instrument och agera med 

andra musikaliskt. Genom AMP har deltagarna fått fokus och riktning, mål och framtidstro i sitt liv. 

De anpassas på sätt och vis till det klimat som råder i den bransch de utbildas inom. Praktikanten 

som har gått färdigt hela programmet och går djupare in i verksamheten, bygger på organisationen 

och projektets värden. Praktikanten utrustas bland annat med datorkunskap, körkort, och 

managementfärdigheter. AMP förser deltagarna med livsfärdigheter, nödvändigheter som är av hög 

vikt när de senare ska stå på egna ben i arbetslivet. 

Vid varje intervjutillfälle med eleverna frågade jag om det fanns något som de upplevde mindre bra 

eller rent ut sagt dåligt med AMP. Det var svårt för de flesta att kritisera eller ens nämna något 

negativt. Vad beror det på? Kan hända att de intervjuade inte riktigt hade det fulla förtroendet för 

mig för att berätta om sånt som de upplever negativt eller mindre bra. Det kan också vara så att de 

genuint upplever projektet tillfredställande och att det inte finns något ytterligare att önska. Endast 

en elev uttryckte ett önskemål och har identifierat att det saknas en musikstudio. Enligt eleven vore 

allt komplett om en musikstudio där man kan spela in sina egna låtar, fanns att tillgå. 

!49



4. Slutsatser 
Det visade sig att utmaningarna för verksamheten är många och av varierande grad. De tyngsta 

utmaningarna har ekonomisk och finansiell karaktär. Det är tufft att söka bidrag och fondmedel till 

verksamheten. Oftast ges bidrag till korta projekt. Vidare är en ytterligare utmaning att få tag i 

kompetent personal. De ungdomar som är involverade i musikutbildningen har mycket skiftande 

förkunskaper och en del av dem har många kunskapsluckor från undervisning i grundskolan. 

Verksamheten är dessutom mycket trångbodd och behöver omgående större och mer anpassade 

lokaler. Ledningen upplever att det är långsamma processer med ett gammalt kolonialt system inom 

utbildningsväsendet, detta gäller exempelvis examenstillfällen då eleverna testas på sina kunskaper. 

Där driver organisationen en extra nyckelfråga för att förändra systemet, genom ett av projektets 

programområden, läroplansutveckling (Curriculum development program). Arbetet med att förändra 

läroplanen är en av de uppgifter de har möjlighet att fokusera på, i egenskap av frivilligorganisation. 

Projektets huvudsyfte är att ge sydafrikanska barn och unga lika rättighet och tillgång till 

musikutbildning, den kreativa industrin, det kulturella arvet och konstnärliga möjligheter. För att nå 

dessa mål är verksamheten indelad i sju olika programområden: grundprogrammet, 

kärnprogrammet, dörröppnare, läger, utflykt/resa, praktikprogrammet och 

läroplansutvecklingsprojektet. Ledningen anser sig uppfylla många av dessa mål men uttrycker att 

det finns mer att önska. De upplever att verksamheten är konstant föränderlig och att det kräver ett 

flexibelt och många gånger problemlösande arbetssätt. Musikprojektet är ett efterlängtat och 

välkomnat inslag i Grahamstowns marginaliserade områden. Just nu är det det enda projektet av sitt 

slag som erbjuder musikundervisning. Skolorna samarbetar och det finns fler skolor som står på kö 

för att ansluta sig till projektet. 

AMP:s deltagare är barn och unga i åldrarna 9–25 år. De kommer från olika skolor i området, från 

grundskolenivå upp till gymnasiet. De har liknande bakgrunder och hemförhållanden. Alla bor i 

staden Grahamstowns mest eftersatta områden och de delarna av staden kan beskrivas som 

slumområden där tillvaron kantas av fattigdom, kriminalitet och andra svåra utmaningar.  

Ungdomarna har fått möjlighet att delta i musikprojektet och vistas där varje vecka, på fritiden när 

skolan är slut för dagen. Samtliga ungdomar spelar ett musikinstrument som de har fått möjlighet 

att lära sig från grunden när musikutbildningen startade. Resultatet visar att musik betyder mycket i 
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dessa ungdomarnas liv. Det var en positiv känsla som förmedlades från alla ungdomar när vi 

pratade om musikprojektet och vad det betyder för dem och vad musik betyder i deras liv. De är 

stolta över att vara involverade i AMP och har genom sin medverkan i utbildningen fått en tydlig 

riktning i sitt liv med ett tydligt fokus. Medverkan i musikutbildningen genererar framtidstro och 

nya livsplaner med ett bättre självförtroende som följd. 

5. Avslutande diskussion 
Undersökningens syfte har varit att utforska hur en musikutbildning som drivs av en 

frivilligorganisation i Sydafrika fungerar och sätta detta i relation till begreppet social rättvisa. 

Resultatet ger en bild av organisationen Arkwork for Arts arbete med musikprojektet AMP. Genom 

att ha besvarat frågeställningarna anser jag att syftet har uppfyllts. 

Undersökningen har möjliggjort att träffa några av de elever som går musikutbildningen och de 

elever som tidigare varit involverade, samt träffa grundarna av projektet. Fältstudien i Sydafrika har 

gett en god inblick i organisationen och på ett personligt plan har det varit mycket intressant att få 

vara med och uppleva hur musikutbildningsprojektet fungerar. Genom att möta elever, lärare, 

volontärer, praktikant och ledningsgrupp har jag lärt känna verksamheten. Det har bidragit till att ge 

en större förståelse och ökad insikt i hur musik och många andra kulturuttryck förändrar människor. 

Musik är en stark kraft till förändring på det sociala och personliga planet och med musiken blir 

människan hel. När den Sydafrikanska regeringen misslyckas med att ge alla samma rätt till likartad 

utbildning i landet, känns det inspirerande att se att det finns starka röster och engagemang i 

samhället som jobbar för att förändra villkoren för de som fortfarande inte har tillgång till dessa 

världar. Det är ett gediget förändringsarbete på lång sikt och det kommer att ta tid. Det visar att 

AMP är mycket betydelsefulla i sin kontext. AMP är ett projekt som verkligen gör skillnad, 

framförallt för de unga individer som deltar. Eleverna är nöjda. De har fått en riktning i sitt liv, ett 

värde. De har växt som individer.  

Antalet elever i AMP:s musikskola ökar varje år vilket är en indikation på att det organisationen gör 

är viktigt och på rätt väg. Det har blivit en populär verksamhet och projektet är numera synligt i 

samhället. Under fältvistelsen i Sydafrika anordnades en öppet hus-dag tillsammans med övriga 

organisationer vid lokalerna i Joza Youth Hub för att visa upp de olika verksamheter som finns 

!51



samlade där. Under den dagen märktes intresset tydligt från det omliggande samhället, inte minst 

familj, vänner och släktingar. Utöver detta märks det också på AMP:s utökade deltagande i National 

Arts festival varje år med bland annat ett karnevalståg genom stan, samt övriga samarbeten och 

förfrågningar som växer i anspråk. Ytterligare en indikation på intresse är fler förfrågningar från 

skolor som vill bli samarbetspartners och uppmärksamheten från nya elever som årligen ökar. En 

framgång för musikutbildningen är också att några av de tidigare elever som fullföljt utbildningen, 

har gått vidare till högre studier inom musikområdet. 

När det gäller framtidsplaner anser jag att AMP borde fortsätta utveckla sin verksamhet och växa i 

den takt som de klarar av. Organisationens arbete har stor betydelse, huvudsakligen för alla de 

ungdomar som är involverade i musikprogrammet och har fått en chans att lära sig musik och spela 

ett instrument. Betydelsen har hörts tydligt och uttryckts i intervjuerna med de deltagande 

ungdomarna. Fortsättningsvis kan organisationen bredda sin verksamhet med samarbete. Varför inte 

spetsa till det med ett internationellt utbyte? Det kan leda till att inspirera, berika och utveckla 

ungdomarna och verksamheten. Den Sydafrikanska musikorganisationen Field Band foundation 

som Whittaker (2014) belyst i sitt arbete, har ett utbyte med en folkhögskola i Norge. Det utbytet 

möjliggör för ungdomarna att resa mellan Norge och Sydafrika för att leva, studera och arbeta 

(Whittaker 2014, 251). Whittaker beskriver att utbytet har stärkt den transnationella länken och 

erfarenheten ger ungdomarna perspektiv på livet när de befinner sig långt hemifrån. Exponeringen 

av andra kulturer skapar en kosmopolitisk medvetenhet hos de som deltar i utbytet, framställer 

Whittaker. Utöver förslaget på utbyte kan musikprojektet börja jobba med något konkret som kan 

startas upp omgående, nämligen ambassadörsskap. Det kan exempelvis innebära att knyta an en 

känd person inom musikområdet som kan verka för organisationen och föra ut dess budskap. Detta 

ger många gånger stor uppmärksamhet och kan profilera verksamheten på ett positivt sätt. 

Thorsén (1997) påpekar i sin analys av musikutbildningens tillstånd i Sydafrika i slutet av 1990-

talet att det fanns stora brister. Han nämner två viktiga förändringar som är ett måste att genomföra 

för att reformera musikutbildning i landet. Thorsén föreslår att musikundervisning ska erbjudas till 

alla och dessutom bör undervisningen vara mångkulturell. Skolans läroplan har genomgått olika 

reformer sedan dess, men för musikundervisning har det tyvärr inte lett till några större 

förändringar. deVilliers studie från 2015 visar att läroplanen har utvecklats till att följa en 

västerländsk inriktning och att de förändringar som har gjorts inte skapade någon större tillgång till 
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de estetiska ämnena. I studien ”A Survey of Music Education in the Primary Schools of South 

Africa’s Cape Peninsula” (Herbst, De Wet m.fl. 2005) då musikundervisning i de statliga skolorna 

undersöktes, drar författarna slutsatser att en anpassad vidareutbildning av lärare behövs, och att 

resurser och faciliteter borde erbjudas till alla skolor. Författarna menar att varje skola i landet borde 

ha kvalificerade lärare inom de olika estetiska uttrycken. Det finns forskning som tydligt påpekar 

bristerna inom musikundervisning, och trots det sker det inga större förändringar inom området. 

En insikt som jag kommit fram till under arbetets gång är att jag skulle ha tagit reda på mer kring de 

nationella utbildningsmålen och undersökt en hel del av regeringens dokument kring läroplan och 

kursplan. Detta för att få en vidare överblick och att mer kritiskt kunna granska området. En brist i 

materialet är att jag inte intervjuat någon musiklärare eller de frivilliga volontärerna som jobbar i 

projektet. Jag har mött dem under min vistelse där och pratat med dem, lärt känna dem utan att 

involvera dem i undersökningen. Att intervjua dem kunde ha tillfört ytterligare ett perspektiv och 

andra synvinklar. Många röster är av vikt i ett material och för att ge en mångfacetterad bild och 

förståelse. Det hade även varit intressant och säkert berikat mitt material, att göra en jämförande 

studie med ett liknande projekt någon annan stans i Sydafrika. På sätt och vis har Whittakers (2014) 

studie av Band Field foundation gett viss perspektiv på mitt arbete. 

Begreppet social rättvisa har varit användbart att applicera på musikundervisning. Det har hjälpt till 

att öppna upp och se bredare på hur musikutbildning kan problematiseras. Det handlar mycket om 

demokratifrågor och rättigheter. Enligt teoretiker och forskare som använder sig av begreppet social 

rättvisa beskrivs det vara en vag term som är begreppsmässigt flyktig. Benedict m.fl. (2015) skriver 

att genom att förstå social rättvisa utifrån det konceptuella, politiska, etiska, praktiska och 

pedagogiska komplexet, kan det finnas hopp om att åtgärder inom utbildning till slut bidrar till ett 

mer rättvist och humant samhälle (Benedict m.fl. 2015, xii). Benedict m.fl. skriver att 

musikutbildning och social rättvisa är globala problem och understryker att ”One needs only to look 

around the world today to realize that justice for some can all too easily result in, or be percieved as 

injustice for others” (ibid., xvi). 

Förslag till fortsatt forskning är att följa upp organisationens arbete med AMP-projektet i framtiden. 

Det kan vara spännande att återkomma efter en tidsperiod på förslagsvis fem år för att undersöka 

hur verksamheten har utvecklats. Inom AMP finns det stora planer för framtiden. En av drömmarna 
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är att bygga upp en skola från grunden och få sin egen plats i området Joza. Vidare är ett av målen 

att utveckla den Sydafrikanska skolans läroplan och kursplanen för musik genom 

läroplansutvecklingsprojektet (Curriculum development project). På sikt riktar organisationen in sig 

på att konvertera enligt BEE med ”svart ledarskap” inom den egna verksamheten. Vad kommer det 

egentligen att betyda? Walwyn uttryckte vid intervjutillfället att ett ”svart ledarskap” troligen skulle 

innebära att visst arbete i projektet kan underlättas, först och främst att det kan spela roll vid 

ansökningar om fondmedel och tilldelning av medel. ”Svart ledarskap” är en omdiskuterad fråga i 

Sydafrika och är intressant att undersöka närmare. Dessa är stora förändringar som kommer att 

påverka organisationens arbete och musikutbildning i landet, om de genomförs. 

Idéer om konvertering enligt BEE med ”svart ledarskap” i Sydafrika riktat till enskilda grupper, går 

att koppla till Sverige och de diskussioner som pågår inom kulturpolitik när det gäller kulturens 

uppgift och hur kultur ska nå ut till fler grupper (Jacobsson 2018). Frågan är högst aktuell och 

debatterats livligt mellan kulturpolitiker och aktiva inom kulturområdet. I den pågående 

diskussionen ifrågasätts den nödvändiga distansen genom att hålla en ”armlängds avstånd” och om 

hur kulturen riskerar att tvingas tjäna andra syften och därigenom bli instrumentell, istället för att få 

vara en fri och oberoende kraft. Kritikerna menar att en statlig styrning av kulturen är långt bort från 

de kulturpolitiska målen och att det finns en stor risk med det (Linderborg 2018). Bland annat 

understryks att den kostnärliga friheten begränsas. 

Uppsatsens titel, ”Musik, förändring och framtidsdrömmar”, anspelar på de olika teman jag kunde 

urskilja i intervjuerna med de involverade ungdomarna. Dessa ord beskriver även vad projektet i 

grund och botten uttrycker och handlar om. Det blir starka symbolord och värden för hur AMP 

arbetar och på samma gång synliggörs tydligt Marsh och Walwyns vision. Studien visar att där det 

finns drömmar, finns det också alternativa vägar och möjligheter som leder fram till mål. 
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Bilaga 1. Samtyckesblankett till musikutbildningens elever. Consent for participation in interview research. 

Bilaga 2. Intervjuguide till informanter. 

Bilaga 3. Intervjuguide till ledningsgruppen. 
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Bilaga 1 

            

           18th April 2017 

Consent for participation in interview research 

Dear Participant and parents of guardians of the participant,  
I would like to briefly introduce myself to you and explain the purpose for interviewing your child.  

My name is Anki Yafele and I’m from Sweden. I am in Grahamstown to do interviews for my 
thesis. I am in my last year of cultural studies at the university of Karlstad, Sweden. My thesis focus 
on music education and more specific AMP, Access Music Project that your child is enrolled in. 
Your child’s input is very valuable for my research and I would appreciate much if you are willing 
to let he/she participate. 

I would like to record the interview for the purpose of memory and also the reason that English is 
not my first language. This will help me to get the interview in the most correct and fair way. Your 
permission of your child’s participation in this study is completely voluntary.  
When I do my interviews and observations I will keep your child’s identity confidential. I will not 
write his/her name or personal information that will reveal who he/she is.  

I will not use the information from the interview until parent/legal guardian has signed. 

Many thanks, 

Anki Yafele 

Agreement: 

I have read the procedure described above. I voluntarily agree to let me child participate in the 
procedure and I have received a copy of this description. 

I,________________________________ Parent/legal guardian 

of________________________________ give permission for my child to participate in this study. 

Date:_____________         Signature of parent/legal guardian:______________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till informanter, elever 

What is your name? 

How old are you? 

What grade are you in? 

How long have you been in this project? 

Why did you join AMP? 

Has music made some differences for you so far since you started with this project? 

Do you wish to continue with music in the future and if so in what way? 

Can you give me some examples of good experiences that you learnt during your engagement with 

AMP? 

How is the response from your parents and family about your engagement in the music project? 

Is there something that are not so good with the music project? Do you have any bad experience? 

Is there something else that you would like to add to our conversation about music and AMP? 

Bilaga 3 

Intervjuguide till ledningsgruppen 

What would you say that AMP is all about? 

If you look back at the time since you started, can you find something that you could have done 

different from the beginning? 

What could you say is the typical challenge and struggel that you meet? 

How do you keep up this discussion about the unfair grading system at the same time as you are 

working so hard? 

So AMP has an big effect in the community. Do you have a good community connection? 

How is the contact with parents and family around the child? 

So if you should say something about the future where you see yourself and AMP in a few years?
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