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Sammanfattning	  	  	  
Det övergripande syftet med denna studie är att utveckla kunskap och få en ökad förståelse av 
musikskolan El Sistemas verksamhet i Sverige med utgångspunkt i en av El Sistemaskolorna i 
Göteborg. Det har varit av vikt att utforska huruvida El Sistemas arbetssätt och metoder är 
någonting utöver vad som kan sägas vara ”vanlig” musikundervisning i musik- och 
kulturskola. Därför har det även varit väsentligt att sätta sig in i skolans bakomliggande idéer 
och förutsättningar.   

Studiens teoretiska ram är inspirerad av sociokulturell teori och genomförandet av etnografisk 
metod. Resultaten har dock främst framkommit genom kvalitativa intervjuer med fyra 
pedagoger och sex elever. Tid, kontinuitet och kontakt är tre nyckelfaktorer som pedagogerna 
framhåller som centrala för verksamhetens framgång. Även samspel, musikundervisning i 
grupp samt föräldrakontakt anses, enligt pedagogerna, vara av stor betydelse för musikalisk 
och social utveckling samt i ett integrationssyfte. Utifrån elevernas perspektiv är El Sistema 
någonting som är väldigt roligt, i enstaka fall visar dock resultatet motsatsen.  

Vidare visar studiens resultat att El Sistema i flera aspekter är lik den traditionella musik- och 
kulturskolan men samtidigt i andra avseenden en verksamhet som skiljer sig från den 
traditionella musikundervisningen. En slutsats är att El Sistema når fler barn som vanligtvis 
inte brukar delta i frivillig musikundervisning och fyller en betydelsefull funktion för barns 
fritidssysselsättning samt musikaliska och sociala utveckling, vilket också verksamheten 
uttrycker sig att göra.  

Nyckelord: El Sistema, musikundervisning, musikskola, social utveckling, musik som verktyg, 
integration, etnografisk studie.  
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Abstract 
The overall aim of the study is to develop knowledge of and bring an understanding of music 
education in the music school of El Sistema in Sweden based on an El Sistema school in 
Gothenburg. One aspect is to study the methods of El Sistema and determine if these are out 
of the ”ordinary”, in relation to what usually is seen as ordinary music education in Swedish 
music and culture schools. In this case, the backgrounds of ideas and specific conditions of 
the schools have been a major focus.  
 
The theoretical frame is inspired by the sociocultural perspective, and the implementation is 
based on the ethnographic method. The result is first of all based on qualitative interviews 
with four pedagogues and six students. Time, continuity and contact are three key properties 
that the pedagogues emphasize as fundamental in bringing success to the work of El Sistema. 
Music education in groups and parental contact, according to the pedagogues, are also seen as 
important facets in the work of musical and social development and in the aim of integration. 
From the perspective of the students, El Sistema brings joy to the students yet at the same 
time, on occasion, the result indicates the opposite.  
 
In addition, the result of the study illustrates in many aspects that El Sistema and the 
traditional music education has much in common, yet at the same time, El Sistema is an 
operation that differs from the traditional music education. One of the conclusions for this 
studie is that El Sistema reaches children that usually do not attend optional music education 
and the work of El Sistema has an important role of youth recreational activity and musical 
and social development, which the school aims to do.  
 
Keywords: El Sistema, music education, music school, social development, music as a tool, 
integration, ethnographic study.  
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1	  Inledning	  
Den här studien behandlar musikskolan El Sistema i en svensk kontext. I studien kommer vi 
bland annat att få möta pedagoger och elever som deltar och är verksamma inom El Sistema 
och tillsammans med bland annat intervjuer och observationer ger jag en bild av hur 
verksamheten ser ut. I följande kapitel beskriver jag min väg till El Sistema. Jag redogör för 
valet av studiens ämne, syfte och frågeställningar samt kort om avgränsning och några 
definitioner.   
 

1.1	  Min	  väg	  till	  El	  Sistema	  	  
Fundera en stund på vad som kan ha format dig till den personen du är idag. Med stor 
sannolikhet kommer du att tänka på miljön du växte upp i som ung. Kanske din familj, dina 
föräldrar, syskon och vänner har spelat en stor roll för dig och din uppväxt. Kanske var 
mormor eller en lärare du hade i grundskolan betydelsefulla personer. Kanske fanns det någon 
person i ditt liv som betydde något extra, någon som uppmuntrade dig, värderade dig högt och 
trodde på dig innan du ens trodde på dig själv. Denna någon har antagligen påverkat dig som 
person mer än du själv kan ana. För många barn och ungdomar, jag skulle vilja säga alla, 
världen över är dessa faktorer avgörande för att finna ett meningsfullt liv, för att vilja 
utvecklas och kämpa för någonting bra. I Venezuela har detta sätt att tänka bland annat fått ta 
form genom en man som heter José Antonio Abreu. År 1975 startade han den första El 
Sistemaorkestern i ett garage i staden Caracas. Hans vision var att ge barnen ett alternativ till 
att stryka runt på gatorna bland våld och kriminalitet och istället sätta ett instrument i deras 
händer för att lära dem samarbeta och spela musik tillsammans. 35 år senare har 
hundratusentals barn i Venezuela fått möjligheten att lära sig spela något instrument och 
erhållit en musikalisk utbildning genom El Sistema - tack vare att en man, vars tydliga mål var 
att förändra barn och ungdomars liv genom att värdera barnen högt och tro på dem innan de 
ens trodde på sig själva.1 

 
Som barn växte jag upp med föräldrar som uppmuntrade och stöttade med kärlek och tro på 
mig. Jag hade möjlighet att växa upp med musiken, genom kommunala musikskolan och 
Suzukimetoden, som en naturlig del av mitt liv. Musikundervisningen har fört mig samman 
med olika människor och tagit med mig på både fysiska och mentala musikaliska resor genom 
livet. Människor i min omgivning, föräldrar, vänner och musiklärare har under åren trott på 
mig och uppmuntrat mig. Genom mina erfarenheter av orkestrar och olika ensembler kan jag 
bekräfta att musik förenar människor på flera olika plan som bidrar till en speciell gemenskap. 
Människor möts för att skapa musik tillsammans, där samarbete och förståelse för varandra är 
en nyckel för att det ska fungera och inte minst tron på varandra är någonting av det 
viktigaste.  
 

Jag minns inte helt när jag första gången fick höra om den Venezuelanske musikskolan El 
Sistema. Troligtvis var det i samband med att Gustavo Dudamel kom till Göteborg för att  
 
1. Information hämtad från: Smaczny & Stodtmeir: EL SISTEMA Music to change life [dvd] 
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dirigera Göteborgs Symfonikerna (GSO).2 Någonstans väcktes ett vagt intresse för denne 
dirigent som växte upp vid ett av El Sistemas musikcenter i Venezuela och tog El Sistema till 
Göteborg. I en dokumentär beskriver Dudamel El Sistema med följande ord: 
 

This is the future the world needs. Thousends of children making music. 
Thousends of children enjoying, playing an instrument or singing. If it’s possible in 
Venezuela, why not in the rest of the world?3 
	  

Under de senaste åren har medias uppmärksamhet av skolan både i Venezuela och andra delar 
av världen varit stort och mitt intresse för El Sistema har växt i samma takt. Idén med att 
använda musiken som ett verktyg för social och mänsklig utveckling i ett uppfostrande syfte 
är visserligen ingen ny företeelse. Musikkonservatorierna är ett exempel, som i begynnelsen 
var en slags välgörenhetsinrättning för föräldralösa barn.4 Någonting jag frågar mig; är El 
Sistema någonting utöver det vanliga? Vad är speciellt med just El Sistema? Vilka 
undervisningsmetoder använder skolan sig utav? Vad skiljer El Sistema från den vanliga 
musik- och kulturskolan i Sverige och vad är anledningen till att skolan uppmärksammats så 
mycket den senaste tiden? Jag vill kort och gott ta reda på vad är ”grejen” med El Sistema? En 
stor fråga som kvarstår: Är det så bra som det verkar vara?  
 
Till en början var det min avsikt att besöka landet där allt startades, Venezuela. Efter flera 
försök och flera månaders väntan var det fortfarande svårt att få kontakt med någon personal i 
Venezuela. Jag hade även telefon och mailkontakt med administrationen för Göteborgs 
Symfoniker men de avrådde mig att åka och därför föll det sig naturligt att kontakta El 
Sistema i Göteborg. Kulturskolan i Angered är den första kulturskolan i Sverige som tagit den 
Venezuelanska filosofin till sig och startade hösten 2010 en musikskola som går under namnet 
”El Sistema Hammarkullen”. Hammarkullen är en förort till Göteborg med cirka 88 olika 
nationaliteter och i El Sistema Hammarkullen finns cirka 30 till 40 nationaliteter 
representerade.5 Det Venezuelanska El Sistema tjänar både som social och musikalisk 
förebild. Projektet som genomförs med hjälp av Angereds kulturskola erbjuder 
 

2. Gustavo Dudamel växte upp i Venezuela och fick sin musikutbildning i El Sistema. Han är idag en av världens mest eftertraktade 

dirigenter och chefsdirigent för Göteborgs Symfoniker sedan 2007. För mer info: http://www.gso.se/?pageid=8516 

3. Information hämtad från: El Sistema, the promise of music -  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=bhDn2NA74Nw 

4. Konservatorietraditionen i dess tidiga skede och utformning kan ses som en historisk parallell i denna studie. Benämningen 

konservatorium kommer från det latinska ordet conserva´re, - vårda/bevara och i Italiens Venedig hittar vi, från 1300-talet, de första 

skolorna, som då kallades ospedali (Kjellberg, 2007; Morin, Moberg, Sundström, 1951). Deras ursprungliga syfte var att ta hand om sjuka 

och övergivna, en slags välgörenhetsinrättning för föräldralösa barn – framför allt för flickor men också pojkar. De tidiga orsakerna kring 

konservatoriets utveckling finns att hitta i musikens sociala och utbildande ändamål. Musiken tjänade också en viktig roll i ett uppfostrande 

syfte. Till en början bestod undervisningen i konservatorierna mest av sång och orgelspel men utvecklades så småningom även i kör och 

orkesterspel (Kjellberg, 2007). Från tidigt 1700-tal var den röde prästen, Antonio Vivaldi en av många framstående kompositörer och 

musiker som arbetade vid konservatoriet Pio Ospedale della Pietà, vilken inte bara gav en gedigen utbildning i musicerande och 

komposition men som också blev en fristad för föräldralösa flickor. Dessa institutioner hade genom deras undervisning en anmärkningsvärd 

inflytande på musiklivet i hela landet.  Pietàs konserter drog stor publik och det faktum att kören och orkestern bestod främst av tonårsflickor 

var troligtvis en av orsakerna till publikens förtjusning (Grout, 1996; Sadie, 1980).  

5. Information hämtad från: SVT Provokatörerna -  http://www.youtube.com/watch?v=oPCWssZ9afw samt TVVäst -  

http://www.youtube.com/watch?v=SmWXfL2j2BQ 
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musikundervisning redan i förskolan, samt på fritids och fritidsgårdar. Eleverna har möjlighet 
att komma till ensemble- och orkesterundervisning tre eftermiddagar i veckan. Efter 
Hammarkullens framgångsrika start och med en lång kö av barn som vill ta del av El Sistema 
har även El Sistemaskolor med samma ambitioner i Östra Göteborg, samt Västra och Norra 
Hisingen startats. Under hösten 2011 hade jag kontakt med processledare för El 
Sistemaskolorna i Göteborg vilket resulterade i att jag åkte till en av dessa för att genomföra 
min studie och fördjupa mig i deras undervisningsmetoder och arbetssätt under januari och 
delar av februari månad 2012.  
 
De sista månaderna på lärarutbildningen vid Musikhögskolan vill jag ägna åt något som i hög 
grad intresserar mig; musikaliska och sociala metoder att engagera barn och ungdomar på 
olika sätt, vilket El Sistema säger sig göra. Genom studien vill jag därför undersöka El 
Sistemas arbetssätt och undervisningsmetoder i Sverige samt få en bild av hur verksamheten 
ser ut. Rädda Barnen (2002) hävdar att den frivilliga musikundervisningen idag har brister för 
att nå alla barn och ungdomar och Grafström (2007) understryker att det råder en 
snedrekrytering bland Sveriges musik- och kulturskolor. Förhoppningsvis kan min studie ge 
ett bidrag till förändring och utveckling inom denna sektor och jag anser att frågorna är högst 
viktiga och angelägna för alla som arbetar med barn och ungdomar inom den frivilliga 
musikundervisningen i musik- och kulturskola.  
 

1.2	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Syftet med studien är att försöka förstå hur verksamheten fungerar på en El Sistemaskola i 
Göteborg genom att studera de musikaliska och sociala arbetssätt samt undervisningsmetoder 
som skolan använder sig av, därtill hur elever och pedagoger uppfattar verksamheten.  
 
I studien använder jag mig av följande forskningsfrågor:  
 

• Vilka arbetssätt och undervisningsmetoder utgör kärnan vid El Sistemaskolan?  
• Vad är elever och pedagogers intryck och uppfattningar av verksamheten? 

 

1.2.1	  	  Avgränsning	  	  
Undersökningen är genomförd på en El Sistemaskola i Göteborg. Under fyra veckor har jag 
deltagit vid grupplektioner, stråk- och brassundervisning samt en verksamhet som kallas 
Vänstay. Inom verksamheten ryms också kör- och förskoleundervisning som dock inte finns 
med i studien. Utöver verksamheten på den studerade skolan finns även data från 
styrdokument, en konsert, en inspirationsdag för El Sistemapedagoger samt El 
Sistemakonferensen med som underlag i studien.6 Studien är inte tillräckligt omfattande för att  
 
6. El Sistemakonferensen ägde rum i Göteborg den 20-21 januari 2012. Konferensen var ett forum dit musikpedagoger och tjänstemän från 

Sverige och övriga Europa var inbjudna, ett samarbete mellan El Sistemaskolorna i Göteborg, Göteborgs Symfoniker, Göteborgs Universitet 

samt Göteborgs Stad. Konferensen bestod bland annat av föreläsningar om El Sistemaskolorna i Göteborg och Scotland, workshops med 

olika pedagoger inom El Sistema Göteborg samt konsert med elever från El Sistemaskolorna och GSO.   
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dra några generella slutsatser om verksamheten i Sverige. Även om El Sistemaskolorna kan 
antas likna varandra kan denna studie endast svara på hur verksamheten ser ut vid en av de 
verksamma skolorna i Göteborg.  
 

1.2.2	  Några	  definitioner	  
El Sistemaskolorna syftar i denna studie till de projekt som är en del av och drivs av 
Kulturskolan Angered, Kulturskolan Norra Hisingen, Kulturskolan Lundby/Västra Hisingen 
samt Kulturskolan Östra Göteborg.  
 
När jag i studien använder orden musikskola och kulturskola är det min avsikt att syfta till den 
kommunala musik- och kulturskolan i Sverige. Jag nämner också ”vanliga” musik- eller 
kulturskolan och givetvis finns det en stor spridning på hur den ”vanliga” verksamheten ser ut 
runt om i landet. Min avsikt är inte att peka på musik- och kulturskolan som ett homogent 
fenomen men däremot använder jag begreppet som en generell parallell till El Sistema.   
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2	  Bakgrund	  
Följande kapitel är uppdelat i två övergripande delar. I den första beskriver jag kortfattat om 
El Sistemas historia i Venezuela, där den första skolan startades, och hur skolor enligt samma 
koncept har startats 35 år senare i Sverige. Jag redogör mål och visioner enligt El 
Sistemaskolorna i Göteborg. För att placera studien i ett sammanhang som musikskola i 
Sverige och tillika socialt projekt, tar jag i studiens andra del upp tidigare forskning om 
kommunal musik- och kulturskola samt forskning om musikundervisningens sociala aspekter. 
El Sistemaskolorna befinner sig främst i förortsområden och närförorter i Göteborg där mötet 
med barn och ungdomar med olika kulturella bakgrunder hör till vardagen, varför forskning 
som tar upp dessa frågor också presenteras.  
 

2.1	  Vad	  är	  El	  Sistema?	  
År 1975 startade den venezuelanske visionären, musikern och ekonomen José Antonio Abreu 
en orkester i Venezuela, the National Symphony Youth Orchestra of Venezuela. År 1979 
grundades Simón Bolívar Music Foundation men som hädanefter i Venezuela och världen 
över fått gå under namnet El Sistema.7 Det började i ett litet garage och Abreu hade en vision 
att ge barnen i Venezuela en möjlighet att komma bort från fattigdomen, gatan och våldet. 
Han ville ge dem verktyg att bli goda medborgare i en miljö som kanske inte alltid är så lätt 
att växa upp i. Dessa verktyg var och är musiken, instrumenten och samspelet i en orkester. 
Abreu uttrycker att musiken är en källa för ett barn att utveckla sin personlighet och att 
utvecklas till en god människa.8 Vid utdelandet av TED prize 2009 (Technology, 
Entertainment, Design9) refererar Abreau till Moder Teresa: 
 

Mother Teresa of Calcutta insisted on something that always impressed me: ’The 
most miserable and tragic thing about poverty is not the lack of bread or roof, but 
the feeling of being no-one’.10 

	  
Abreu har en passion att se barn och ungdomar i Venezuela och världen över växa som 
individer, goda medborgare och musiker. Han beskriver El Sistema med tre grundläggande 
cirklar: den personliga och sociala cirkeln, familjecirkeln och samhällscirkeln.11 Abreu menar 
att genom undervisningen, körerna och orkestrarna El Sistema erbjuder, får barnen en chans 
att utveckla personliga, intellektuella och emotionella egenskaper. Dessa punkter ger 
behållning på många plan, anskaffning av ledarskap, engagemang, ansvarstagande, 
generositet och hängivelse till andra, vilket Abreu menar leder till självförtroende och 
möjlighet att uppnå viktiga gemensamma mål. Familjens och föräldrarnas stöd spelar stor roll 
i familjecirkeln. När ett barn upptäcker att han/hon är viktig för sin familj leder det, enligt  
 
7. Information hämtad från: http://www.fesnojiv.gob.ve/en/home.html samt http://www.fesnojiv.gob.ve/en/history.html   

8. Information hämtad från: http://www.youtube.com/watch?v=Uintr2QX-TU 

9. Information hämtad från: http://www.tedprize.org/about-tedprize/ 

10. Information hämtad från: http://www.youtube.com/watch?v=Uintr2QX-TU 

11. Information hämtad från: http://www.youtube.com/watch?v=Uintr2QX-TU 
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Abreu, till att barnet vill göra gott och förbättras på olika plan. Detta leder i sin tur till att 
tanken om en bättre framtid och ett bättre samhälle förstärks. I den tredje cirkeln, 
samhällscirkeln är orkestrarna och körerna viktiga beståndsdelar. Samarbetet och respekten 
för varandra i en ensemble är på samma sätt betydelsefullt för att kunna utvecklas till goda 
medborgare i ett samhälle. Abreu säger i intervjun vid tilldelandet av TED prize 2009: ”From 
the minute a child’s taught how to play an instrument, he’s no longer poor, he becomes a child 
in progress heading for a professional level, who’ll later become a full citizen.”12 
 
El Sistema har idag växt sig stort i Venezuela.  Det finns 184 center runt om i landet som 
årligen involverar cirka 265,000 barn och ungdomar, cirka 150 ungdomsorkestrar och 70 
barnorkestrar.13 Under de 37 år som El Sistema i Venezuela utvecklats till vad det är idag har 
Abreu givetvis inte varit ensam om sin passion och sitt engagemang. Uppbyggnaden och 
utvecklandet av El Sistema har krävt hårt arbete och goda medarbetare. Frank Di Polo, 
medarbetare och medskapare som varit med sedan 1975 beskriver starten så här: 
 

Setting up El Sistema was no easy task […] we just kept strong, determined and 
believed in our goal, even if we weren’t quite sure what the goal was. Only one 
person knew for sure and that was José Antonio Abreu. He’s the one person who’s 
been able to keep the flame alive. Who’s understod the magic of music and 
fostered the hopes of so many children yet to be born but who’ll be able to join 
youth orchestras.14 

 

Trots den positiva framgången menar Abreu att 265,000 barn och ungdomars deltagande bara 
är början. Inom sex års tid hoppas han att en halv miljon barn kommer vara delaktiga i El 
Sistema i Venezuela och om tio år en miljon. Abreu säger att han känner en enorm glädje men 
framför allt ett mycket stort ansvar vad gäller att förvalta El Sistema i dess anda och fortsätta 
arbeta och kämpa vidare för att barn och ungdomar i Venezuela ska få en ljusare framtid.15 

 
Govias (2011) beskriver i en tidskrift fem fundamentala grundstenar i El Sistema Venezuelas 
verksamhet, dessa är (min övers.):  
• Social förändring: El Sistema är huvudsakligen en social förvandling genom tillträde till 

musik med hög kvalité. Den sociala förvandlingen sker med hjälp av musiken och den 
sociala och den musikaliska utvecklingen prioriteras lika.  

• Ensembler: El Sistema fokuserar på erfarenheter utifrån orkester- och körverksamhet.  
• Kontinuitet: El Sistemaensembler möts flera gånger varje vecka under långa perioder.  
• Tillgänglighet: Att delta i El Sistemas verksamhet är gratis och elevurval genom 

inträdesavgift är uteslutet.  
• Anslutbarhet: För att skapa ett sammanhängande nätverk där studenter över hela landet 

erbjuds hjälp och möjligheter att delta är varje núcleo (undervisningscenter) sammanlänkad 
på stads-, regional- och nationell nivå.  

12. Information hämtad från: http://www.youtube.com/watch?v=Uintr2QX-TU 

13. Information hämtad från: Smaczny & Stodtmeir: EL SISTEMA Music to change life (dvd) samt 

http://www.fesnojiv.gob.ve/en/history.html  

14. Information hämtad från: Smaczny & Stodtmeir: EL SISTEMA Music to change life (dvd) 

15. Information hämtad från: Smaczny & Stodtmeir: EL SISTEMA Music to change life (dvd) 
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Sedan starten i Venezuela för 37 år sedan har El Sistemaskolor etablerats på många platser 
runt om i världen. År 2007 startades Sistema Scotland och Big noise children’s orchestra i 
Raploch, Skottland som uttalat menar att de i ett långsiktigt perspektiv kan förändra barns liv 
med hjälp av musiken.16 I USA har flera center och orkestrar bildats, bland annat YOLA, 
Youth Orchestra Los Angeles. Även i Kanada, Australien, Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, England, Guatemala, Honduras, Indien, Jamaica, 
Korea, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Dominikanska Republiken, 
Sydafrika, Trinidad Tobago och Uruguay finns exempel på orkestrar och skolor som använder 
det Venezuelanska El Sistema som modell och förebild.17 

 

2.2	  El	  Sistema	  i	  Göteborg	  
Under de senaste åren har El Sistema fått stor uppmärksamhet runt om i världen, inte minst i 
Sverige. En av orsakerna varför medias uppmärksamhet i Sverige ökat beror med största 
sannolikhet på GSO:s chefdirigent Gustavo Dudamel och hans engagemang för El Sistema i 
Göteborg. Han anser att klassik musik är en rättighet för alla, inte bara för dem som har råd. 
Han talar också om musiken som ett verktyg för att förändra världen till det bättre.18 I SVT:s 
Provokatörerna säger Dudamel så här: ”Kultur är viktigt. Precis som skola och sjukvård. Det 
är ingen lyx. Kultur är viktigt för vår värld. Varför? För att vi behöver känslor.”19 Vid ett 
annat tillfälle beskriver Dudamel orkestern som ett verktyg där barn och ungdomar lär sig att 
fungera ihop med andra människor, disciplin, medmänsklighet och respekt (Regionmagasinet 
nr 4, 2010). Gustavo Dudamel har haft stor betydelse för El Sistema och fungerar idag som en 
länk mellan El Sistemaskolorna i Göteborg och traditionerna i Venezuela. Han ger El Sistema 
ett ansikte utåt och hans kärlek för El Sistema gör att arbetet fortskrider (Esta Newsletter nr 3, 
2010). 
 

2.2.1	  Let’s	  make	  a	  project	  together	  	  
Den första El Sistemaskolan i Sverige, El Sistema Hammarkullen, startades i september 2010 
efter ett samarbete mellan Kulturskolan i Angered och GSO. Det började med en konsert med 
chefdirigenten Dudamel och GSO i Hammarkulleskolans gymnastiksal. Dåvarande 
kulturskolechef i Angered, Camilla Sarner, bad Dudamel om några råd utifrån hans 
erfarenheter av El Sistema i Venzuela. Dudamel svarade med de numera kända orden: ”Let’s 
make a project together” (Rumba nr 4 2011, Esta Newsletter nr 3 2010). Efter drygt ett och ett 
halvt år är cirka 220 barn involverade i El Sistema Hammarkullen.20 Ungefär en gång i 
månaden kommer musiker från GSO till Hammarkullen och gästspelar för eleverna. 
Projektledaren för El Sistema Hammarkullen, Johanna Ericsson, berättar i en intervju med 
TVVäst att det unika med El Sistema är tiden tillsammans och kontinuiteten i  
 
16. Scottish Government: Evaluation of Big Noise, Sistema Scotland: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/345409/0114922.pdf 

17. Informationen hämtad från: El Sistema USA - http://elsistemausa.org/el-sistema/around-the-world/  

18. Information hämtad från: http://www.youtube.com/watch?v=4QqlXtK3of4 

19. Information hämta från: http://www.youtube.com/watch?v=4QqlXtK3of4 

20. Handbok till föräldrar med barn i El Sistema-Hammarkullen 
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musikundervisningen.21 Barnen som kommer till El Sistema i Hammarkullen har möjligheten 
att spela tillsammans tre till fem gånger i veckan beroende på om de är med i orkester eller 
kör, eller både och. Ett år senare startades även El Sistema på Västra- och Norra Hisingen 
samt i Östra Göteborg. Gemensamt för El Sistemaskolorna i Göteborg är att den klassiska 
musiken utgör grunden vars syfte bland annat är att försöka bryta klassmönster. Utöver den 
klassiska musiken är också folkmusik från hela världen och eget skapande en viktig del i 
undervisningen. Orkestern och kören utgör viktiga delar av modellen i att återspegla samhället 
och utveckla samarbetsförmåga.22 
 

2.2.2	  Mål	  och	  visioner	  
El Sistemaskolorna i Göteborg understryker att deras mål som skola inte är att erbjuda en 
specifik pedagogisk metod utan en arbetsform med tydlig strävan mot både musikalisk och 
social utveckling. Först och främst hämtar de inspiration och idéer från El Sistema i 
Venezuela, men också från andra traditioner så som Suzuki, Dalcroze, Koday, svensk 
kulturskoletradition och Vygotskijs teori om lärande. Ett annat gemensamt mål är att bidra till 
en integrerad stad och att olika stadsdelar ska kunna mötas i kulturella sammanhang för att 
skapa ökad delaktighet och trygghet. El Sistemaskolorna delar bland annat repertoar för att 
vid olika tillfällen kunna träffas och musicera tillsammans. Skolornas strävan är att nå ut till 
alla barn och ungdomar i samhället; i storstaden såväl som på landsbygden, i utsatta områden 
och familjer, likaså de barn som kommer från problemfria förhållanden. Orkester- och 
körverksamhet spelar en stor roll i El Sistemaskolornas gemensamma vision om att arbeta 
med integration, samhörighetsandan och en känsla av att få betyda någonting i ett större 
sammanhang. Skolorna hänvisar till grundaren Abreus meningar om orkestern som en modell 
för ett samhälle där alla är beroende av varandras kunskap. Samspelet samt förmågan att 
lyssna in varandra behöver enligt El Sistemaskolornas initiativtagare fungera i en orkester och 
här är musiken, körerna och orkestrarna betydelsefulla verktyg för att nå målen. El 
Sistemaskolorna i Göteborg har sedan starten haft samarbete med flera förskolor och 
fritidshem. Förskolorna spelar en viktig roll i arbetet för att nå barn i så tidig ålder som 
möjligt, där barnen ges chansen att utveckla sin musikalitet och en positiv självbild redan från 
början. En vision är att fler förskolor, i områden med olika socioekonomiska förutsättningar 
ska ges möjlighet till samarbete med El Sistemaskolorna.23 

 

I El Sistema i Venezuela talar man om att familjernas stöd och delaktighet i barnens 
utveckling spelar en stor och viktig roll. Abreu menar att:  

 
This is a social inclusion programme that works very well because along with the 
children come their families, their mothers, fathers, brothers and sisters, 
neighbours. The project brings their whole community together.24 

 
21. Information hämtad från: http://www.youtube.com/watch?v=SmWXfL2j2BQ  

22. Se bilaga nr 2 -El Sistemas metodik och Samverkan över staden, samt bilaga 3 – Styrdokument.  

23. Se bilaga nr 1 -Breddad målgrupp och utbildningskedja, samt bilaga nr 2 -El Sistemas metodik och Samverkan över staden 

24. Information hämtad från: Smaczny & Stodtmeir: EL SISTEMA Music to change life [dvd] 
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Detta har även El Sistemaskolorna i Göteborg tagit fasta på och därför har Vänstay blivit en 
del av El Sistema. Vänstay är namnet på de samlingar då elever, föräldrar, syskon och 
pedagoger möts tillsammans för att umgås, lära känna varandra, äta och spela tillsammans.25  
 

2.2.3	  Förortsskolor	  
El Sistemaskolorna är verksamma på flera olika platser runt om i Göteborg. Framförallt har 
skolorna riktat in sig på att finnas i områden där barn och ungdomar vanligtvis inte söker sig 
till den frivilliga musikundervisningen. Med dessa förutsättningar i bagaget har skolorna blivit 
”förortsskolor” eftersom de väljer att satsa på och nå ut till de barn och ungdomar som bland 
annat lever i förorterna. I Göteborg handlar det om förorter och närförorter som exempel 
Angered, Östra Göteborg, Lundby/Västra Hisingen samt Norra Hisingen. I dessa områden 
väljer El Sistemaskolorna att bedriva sin verksamhet och samtidigt hoppas de på att fler 
områden i Göteborg utvecklar kulturskolor och förskolor som erbjuder El 
Sistemaundervisning. För mer information om socio/ekonomiska förhållanden i de områden i 
Göteborg som El Sistema är verksamma se bilaga 7.  
 

2.2.4	  Avgift	  	  
Kostnaden för att delta i någon av El Sistemaskolornas verksamhet i Göteborgs kommun är 
200 kronor per termin och person. Även de barn som deltar i den vanliga kulturskolan betalar 
200 kronor. Skillnaden för de barn som väljer att vara med i El Sistema är att de får låna 
instrumenten gratis, vilket vanligtvis utgör en kostnad på 250-400 kronor per termin och 
instrument. Är man flera barn i en familj som deltar är terminsavgiften aldrig mer än 400 
kronor totalt, varken i kulturskolan eller i El Sistema.26 Även anmälan till El Sistema går till 
på samma sätt som anmälan till övrigt deltagande vid kulturskolan i Göteborg, via 
webbformulär eller blankett som skickas in. Pedagoger åker då och till olika grundskolor runt 
om i Göteborg för att göra ”reklam” för El Sistema. Vid terminsstart erbjuds även ”prova på 
dagar” då eleverna får välja instrument i mån av plats. 
 

2.3	  Forskningsöversikt	  	  
I följande avsnitt presenterar jag tidigare forskning som är relevant för studien om El Sistema. 
För att bland annat försöka söka svar på frågor kring El Sistemas verksamhet som musikskola 
i Sverige tar jag upp forskning om den svenska kommunala musik- och kulturskolans 
framväxt och hur dess verksamhet kan se ut idag. Jag beskriver exempel där den kommunala 
frivilliga musikundervisningen brister i målen och ambitionen att nå alla barn och ungdomar i 
vårt samhälle samt problematiken i att vara en musik- och kulturskola för alla. Jag presenterar 
forskning kring vilken betydelse musikundervisning kan tjäna i det vardagliga och sociala 
arbetet med barn och ungdomar. Med anledning av att El Sistema främst bygger sin  
 
25. Information hämtad från: 

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/53178AE049751111C125795E0069AF7C/$File/Bilaga%20

El%20Sistema.pdf?OpenElement 

26. Information hämtad från: http://www.goteborg.se/wps/portal/instrumentforradet samt http://www.goteborg.se/wps/portal/kulturskolan 
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verksamhet på musikundervisning i grupp redogör jag även för forskning kring detta. Vidare 
tar jag upp aspekter vad gäller konstmusiken, som ofta kopplas till högre samhällsklasser men 
som El Sistema vill erbjuda fler att ta del av genom sin verksamhet. Utifrån hänseenden som 
framgått i tidigare avsnitt redogör jag även kort om aspekter kring förorts- och 
invandrarkultur samt segregation och integration vilket belyser de utmaningar samt den 
mångfald som El Sistemaskolorna i Göteborg ställs inför.  
	  

2.3.1	  Den	  svenska	  kommunala	  musik-‐	  och	  kulturskolan	  
Under 1930-talet började den svenska musikskolan ta form, då i liten skala. Efter andra 
världskriget anställdes musikledare och musikkonsulenter i flertal kommuner (Gustavsson, 
2000). Syftet var till en början inte att etablera en särskild musikskola, utan snarare att 
upprätthålla den redan rådande undervisningen i folkskolan. Enligt Persson (2001) tycks 
begreppet Kommunal musikskola ha uppstått först efter att åtskilliga kommuner i landet startat 
någon form av organiserad instrumentalundervisning. Gustavsson (2000) menar att begreppet 
den kommunala musikskolan i bestämd form kan vara missvisande då många skolor hade och 
fortfarande har skilda inriktningar och lokala traditioner. Holmberg (2010) beskriver det som 
ett svårskildrat område och att det är vanskligt att se något tydligt mönster i hur utvecklingen 
och framväxten såg ut. Holmberg refererar till en statlig offentlig utredning: ”Någon samlad 
bild av [musikskole]utvecklingen under dessa år i landet i dess helhet har man tyvärr icke” 
(SOU 1962:51). Vidare nämner Holmberg två inriktningar som tycks varit betydelsefulla för 
organiseringen för den frivilliga musikundervisningen, kollektivism och ett borgerligt ideal 
som på något sätt verkat som en motor för utvecklingen. En viktig fråga var om 
musikundervisningen skulle ”handla om vissa eller alla barn” (Holmberg, 2010 s. 8) och det 
blev en tydlig angelägenhet och debatt om vem som skulle nås av musik- och kulturskolan. 
 
Under 1960- och 70-talen hade musikskolan en markant framfart. Under denna tid grundades 
musikskolor i många kommuner runt om i landet och 1976 hade nästan varje kommun någon 
form av frivillig kommunal musikundervisning (Brändström & Wiklund, 1995). Brändström 
och Wiklund skriver att musikskolans framväxt var en del av det svenska välfärdsbygget och 
en av grundidéerna var att föräldrarnas ekonomi inte skulle vara avgörande om barnet skulle 
få musikundervisning. Den kommunala musikskolan är enligt Brändström och Wiklund 
(1995) i ett internationellt perspektiv någonting unikt. Att alla barn erbjuds möjligheten till 
musikundervisning, för en relativt liten summa, är ovanligt utanför Sveriges gränser. Även 
Gustavsson (2000) understryker att vikten av verksamheten bland annat varit att den är menad 
att vara tillgänglig för så många elever som möjligt och att de svenska kommunala 
musikskolornas målsättning aldrig varit att framställa musiker på elitnivå. Gustavsson ställer 
sig frågan varför kommunala musikskolor startades i så pass stor skala och vad som var dess 
framgång? Gustavsson hävdar att en förklaring kan ligga i att det redan fanns någon form av 
etablerad musikundervisning som musikskolan kom att ta över med hjälp av kommunala 
resurser. Angående den klassiska musiktraditionen inom den samhälleliga musikaliska 
bildningsverksamheten, kan också framväxten av musikskoleorganiseringen ses som ett sätt 
att bevara en musikskatt, vara en lösning på ungdomars ”fritidsproblem” och ge en god 
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fostran genom musikutbildning, vilket framgår i en statlig utredning angående den 
kommunala musikskolans musikbildningsarbete: 
 

[…] den klassiska musiktraditionen med dess nyproduktion ger möjligheter till ett 
aktivt musicerande, varvid särskilt samspelet i grupp har socialt fostrande värden 
och verkan, alltför välkända för att här närmare behöva analyseras. För lösandet av 
ungdomens fritidsproblem ger musikintresset och musicerandet rika möjligheter. 
(SOU 1962:51 s. 19) 

 
Även Holmberg nämner att organiseringen av musikundervisningen tjänade som syfte att 
skapa en ”bildande och förnöjsam fritid för folk” (Holmberg, 2010 s. 8). Musikskolans 
framväxt beskrivs som en strävan att föra ut kultur till folket parallellt med välfärdsbygget 
och demokratiseringsprocesserna (Reimers-Wessberg, 1991). Reimers-Wessberg förklarar 
vidare att det råder en viss otydlighet kring frågan om det var den borgerliga kulturen som 
skulle spridas till landsbygdens befolkning och arbetarbarnen, eller om en annan ”artegen” 
kultur skulle växa fram.  
 
Sedan den frivilliga musikundervisningens frammarsch under senare hälften av 1900-talet har 
musikskolor i flera kommuner utvidgats och omvandlats till kulturskolor som bland annat 
även inkluderar dans-, teater- och bildundervisning (Brändström & Wiklund, 1995). I Sverige 
finns det ingen lag som kräver att varje kommun ska erbjuda en frivillig musikundervisning, 
men ändå, år 2009, valde 278 av landets 290 kommuner att bedriva en frivillig 
musikundervisning i form av musik- eller kulturskola.27 Musik- och kulturskolan styrs och 
drivs av kommunala resurser och bygger ofta sin verksamhet på lokala traditioner (Tivenius, 
2008). Till skillnad från den obligatoriska grund- och gymnasieskolan finns det inga statliga 
styrdokument för musik- och kulturskolan, däremot förekommer lokala sådanna som dock 
kan skilja från varandra (Gustavsson 2000; Rostvall & West 2001; Tivenius 2008). Det 
närmaste man kommer statliga styrdokument är de nationella kulturpolitiska målen som 
fungerar som inspiration och föredöme för exempelvis den kommunala musik- och 
kulturskolan. Detta skriver Tivenius om:  
 

Den svenska kommunala musikskolan är frivillig för kommunerna och således inte 
underställd några tvingande direktiv. De enda ”regler” som det omgivande 
samhället ställt upp som verkligen kan urskiljas är de nationella kulturpolitiska 
målen, avsedda att fungera som ledstjärna för all offentligt organiserad kulturell 
verksamhet. (Tivenius, 2008 s. 24) 
 

I och med att det i vårt avlånga land finns 278 musik-och kulturskolor som styrs av lokala 
kommunala beslut kan verksamheten skilja sig åt. Smok, Sveriges musik- och kulturskoleråd, 
ger oss en sammanfattning som kan stärka bilden av den generella målsättningen för musik- 
och kulturskolorna i Sverige:28  
 
 
27. Information hämtad från: Om Smok - http://www.smok.se/om-smok 

28. Information hämtad från: Om Smok - http://www.smok.se/om-smok 
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• Ge kunskaper i musik och utveckla elevens färdigheter så att eleven själv kan utveckla ett 
personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli professionell- eller amatör 

• Bidra till lokal tillväxt och utveckling 
• Stärka det lokala kulturlivet 
• Bidra till obligatoriska skolans utveckling genom att stärka estetiska lärprocesser 

 

2.3.2	  En	  musik-‐	  och	  kulturskola	  för	  alla?	  
Konventionen om barns rättigheter (2006) är någonting som ofta nämns när det gäller barns 
kulturella utveckling och deltagande i kulturella aktiviteter. I konventionens 31:a artikel kan 
vi läsa att konventionsstaterna ska respektera och främja barns rätt att fritt delta i det 
kulturella och konstnärliga livet.29 På Smok:s hemsida finns följande information: 
 

Det allmänna målet med en kommunal musikskola var att ge möjlighet att utveckla 
ett instrument- eller sångkunnande hos alla ungdomar oberoende av ekonomisk, 
kulturell eller social bakgrund.30 

 
Trots den kommunala musikskolans grundtanke att vara en musikskola för alla visar Rädda 
Barnens (2002) kartläggning Musik om du är rik? att det kan skilja flera tusen kronor mellan 
terminsavgifterna och/eller instrumenthyra i kommunal musik- eller kulturskola beroende på 
kommun. I rapporten framgår det att avgifterna spelar en avgörande roll i ett barns deltagande 
eller uteblivna deltagande. Är avgiften hög drabbas givetvis de barn som lever i ekonomiskt 
utsatta familjer. Rapporten visar att den genomsnittliga terminsavgiften har ökat från strax 
över 400 kronor 1992 till drygt 500 kronor 2002. En senare rapport från Smok (2010) visar att 
den ökat ytterligare till över 600 kronor.31 Samtidigt har antalet kommuner med avgiftsfri 
musikskola minskat. Avgiften kan skilja från 0 kronor till 1700 kronor beroende på var man 
bor i Sverige. En fråga som Rädda Barnen driver för att bekämpa barnfattigdomen i Sverige 
är just frågan om en avgiftsfri musikskola.32 År 1995 underströk Brändström och Wiklund att 
det i huvudsak var elever med högre socioekonomisk bakgrund som undervisades i den 
frivilliga musikundervisningen i musik- och kulturskolor: 
 

KM [kommunala musikskolan, min anm.] står öppen för alla svenska barn och 
erbjuder alltså ”lika chanser” för alla. Tidigare undersökningar visar dock att det tycks 
vara medelklassens barn som studerar vid KM i störst utsträckning. (Brändström & 
Wiklund 1995, s. 16) 
 

 
 
29. Konventionen om barns rättigheter Artikel 31: (31.1) Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 

anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. (31.2) Konventionsstaterna skall respektera och 

främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall upp- muntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 

möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. 

30. Information hämtad från: Om Smok  http://www.smok.se/om-smok 

31. Information hämtad från: Smok nulägesrapport (2010) http://www.smok.se/sites/smok.se/files/1105nulagesrapport_resultat.pdf 

32. Information hämtad från: Rädda barnen http://www.rb.se/vartarbete/isverige/barnfattigdom/pages/vadvigor.aspx 
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Sett ur ett historiskt perspektiv var instrumentalspel och musikundervisning under 
renässansen en viktig del av de adliga och kungliga barnens uppfostran. Det var dessa barn 
som hade möjligheten att få en musikalisk utbildning, vars föräldrar hade så pass gott ställt att 
kunna anställa kompositörer och lärare. Musik fortsatte att vara de privilegierade klassernas 
angelägenhet under de kommande seklen.  Även om borgarklassen gjorde sig allt starkare 
under 1700- och 1800-talet var det fortfarande svårt för en person utanför de privilegierade 
klasserna att kunna få en gedigen utbildning inom konstmusiken (Rostvall & West, 2001; 
Kjellberg 2007).  
 
I de allra flesta svenska tätorter finns det tydligt avgränsade låg- och högstatusområden, vilket 
också visar på olika livsstilar (Brändström & Wiklund, 1995). Anledningar till varför 
frivilliga studier vid musik- eller kulturskola sker, eller uteblir, kan med andra ord ha en 
avgörande faktor beroende på var personen ifråga är bosatt: 
 

En faktor som också påverkar om barn och ungdomar studerar eller inte studerar 
vid musikskolan, var i kommunen man är bosatt, vilket i sin tur ofta är bundet till 
social bakgrund. (Brändström & Wiklund, 1995 s. 16) 

 
Trots att de ovan refererades studie främst bygger på musikskolan i Piteå är det möjligt att 
anta att denna faktor inte bara är en lokal företeelse. Även aktuellare forskning än 
Brändströms och Wiklunds (1995) visar på liknande resultat. Holmberg (2010) menar; att 
vara en musikskola för alla ställer höga krav både på lärare och skola och ambitionen att nå 
detta mål blir problematisk. Bakgrund och socioekonomisk situation ska inte vara ett hinder 
för barn och ungdomars deltagande i den frivilliga musikundervisningen. Höga avgifter bör 
därför inte förekomma. Detta framstår i Holmbergs studie som något som blivit ett problem 
på senare tid. ”Genom att avgifterna lyfts fram som en beskrivning av det nya är det fullt 
möjligt att tänka sig att avgifterna inte var höga förr” (s. 110). Vidare skriver hon att 
verksamheten som ägde rum förr i viss mening anknöt till syftet att nå alla barn och var 
därmed förknippad med låga avgifter, medan den musikaliska verksamheten numera ofta 
förknippas med höga avgifter. Den grupp elever som musik- och kulturskolan når är de barn 
och ungdomar som har råd att betala. Holmberg menar även att målet att vara en musik- och 
kulturskola för alla blir problematiskt då kraven på lärare och vad undervisningen ska 
innebära blir allt högre. Hon understryker att en tolkning av målet istället borde vara ”en 
musik- och kulturskola för alla […] som är intresserade av den verksamhet som erbjuds” 
(Holmberg, 2010 s. 193).  
 
I en studie rörande det aktuella ämnet: Kulturskolan – en skola för alla, har Grafström (2007) 
bland annat studerat tre kulturskolors styrdokument och finner att ambitionen för samtliga 
skolor är att kunna erbjuda en musikundervisning där alla barn och ungdomar i kommunen 
kan delta.33 Genom styrdokumenten menar han att det även framgår att skolorna arbetar med 
att nå ut till fler, nå nya målgrupper och bejaka samhällets sociala och kulturella mångfald.  
 
33. Kulturskolorna i studien (Örnsköldsvik, Sundsvall och Luleå) hade vid utförandet av studien ingen avgift för deltagandet i den frivilliga 

musikundervisningen. Örnsköldsviks kulturskola har varit helt avgiftsfri sedan 2000 med undantag på enskild undervisning på gymnasienivå. 
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Grafströms studie visar att fördelar med avgiftsfri kulturskola överväger nackdelar. Det 
framgår även i studien att med anledning av kulturskolans arbetssätt och bildningstraditionen i 
landet, råder fortfarande en snedrekrytering. Detta kan bero på att de ”mellanklassbarn” vars 
medvetna, utbildade föräldrar traditionellt besitter en kunskap om kulturskolan och hur 
kulturskolans verksamhet fungerar och påverkar i sin tur ofta sina egna barn att delta i 
kulturskolans verksamhet. Svensson (1993) skriver i Barns rätt till kultur om liknande 
tankebanor angående alla barns rätt till musik:  
 

Att lära sig att hantera ett musikinstrument är en rättighet som alla barn skulle ha. 
Det är fruktansvärt orättfärdigt att bara de barn får spela som kommer från miljöer 
där kassan tillåter, […]. Därför måste skolan stå stark och se till att de barn som 
annars skulle varit utan chans får en möjlighet att lära sig. (Svensson, 1993 s. 22) 

 
I Malmös kommunala kulturskola, Kulturkompaniet, menar Hofvander Trulsson (2004) att det 
råder en mycket tydlig snedrekrytering bland eleverna.34 Hennes studie Kulturskolan i 
integrationens kraftfält (2004) berör bland annat vilken roll etnisk bakgrund kan spela i 
snedrekryteringen bland barn från olika stadsdelar och hon finner att elever med utländsk 
bakgrund är tydligt underrepresenterade. Vidare menar Hofvander Trulsson att en möjlig 
orsak till snedrekryteringen när det gäller barn med utländsk bakgrund kan ha sin grund i att 
det råder en misstänksamhet gentemot den svenska samhällsinstitutionen som kulturskolan 
representerar. Hofvander Trulsson resonerar vidare att: 
 

Svaret på hur man kan nå barnen med annan härkomst ligger kanske inte i att 
skräddarsy utbudet av kurser efter deras etniska tillhörighet, utan att med en öppen 
dialog skapa ett gemensamt forum, både socialt, kulturellt och geografiskt. 
(Hofvander Trulsson, 2004 s. 33) 
 

I IDMs, Internationella dans- och musikskolan, utvärderingsrapport (Sarner, 2003) säger en 
av lärarna med utländsk bakgrund, som också arbetat med projektet: ”musik och dans är 
finkultur och inget för oss utan något för dem där uppe, det är onödig lyx” (s. 42). Enligt 
Sarner handlar det många gånger om en klassfråga, precis som det är svårt att rekrytera barn 
från arbetarklassen till musikskolan så är det också svårt att få barn med invandrarbakgrund 
att delta. Även enligt Olsson (2011) framgår det i en studie som berör den frivilliga 
musikundervisningen i musik- och kulturskolan att skolledarna upplever att vissa 
socioekonomiska grupper är underrepresenterade i musik- och kulturskolan. Erfarenheterna är 
att asylsökande, flyktingar och i viss mån invandrare är svårast att nå med 
musikundervisningen, dels på grund av kulturella eller ekonomiska skiljaktigheter, dels 
eftersom vissa elever står utanför skolsystemet eller att de kulturella aktiviteterna inte 
prioriteras av föräldrar på grund av terminsavgiften.  
 

2.3.3	  Social	  och	  mänsklig	  utveckling	  	  	  
Bland Sveriges alla musik- och kulturskolor tjänar musiken på ett eller flera sätt inte bara ett  
 

34. Studien berör Malmös 11-åringars deltagande och icke deltagande i kulturskolan Kulturkompaniet. 
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musikaliskt syfte utan också ett socialt (Holmberg, 2010). Elever och pedagoger möts i 
orkestrar, ensembler och under instrumentallektioner. I grund och botten utgör musikskolorna 
platser för lärande och förmedlande av musik, men de är också en social knutpunkt. För 
många elever är kanske musiken inte huvudsyftet utan snarare umgänget med kompisarna i 
olika ensembler och orkestrar. Den sociala delen i musikundervisningen blir därför någonting 
viktigt, någonting som i många fall blir en avgörande faktor i elevens fortsatta 
musikutövande. Brändström och Wiklund (1995 s. 25) refererar till Kalsnes (1984) vars studie 
visade på att de elever som deltog i någon form av ensemble vid sidan av 
instrumentallektionerna fortsatte sina musikstudier i större utsträckning i jämförelse med dem 
som endast deltog i instrumentalundervisningen. Reimers-Wessberg (1991) betonar också de 
sociala aspekterna i musikundervisningen ur ett historiskt perspektiv. Musicerandet i 
musikskolorna har av samhälle och politiker setts som positiva och meningsfulla 
fritidsaktiviteter i jämförelse till de ”negativa”, vilket verkar vara av en mer framträdande 
karaktär i de svenska musikskolorna än i många andra länder.  
 
De estetiska ämnena kopplas ofta samman med social förändring och framställs även som 
förebyggande eller terapeutiska metoder, detta understryker Lindgren (2006) i en studie om 
den estetiska verksamheten i skolan. Lärare och skolledare i studien anser att de estetiska 
ämnena kan få vara hjälpmedel för elever med ”vissa problem”, barn med diagnoser, 
flyktingbarn eller oroliga barn kan få känna att de lyckas då de arbetar med estetiska ämnen. 
Utifrån denna föreställning framstår det också i viss mån att de estetiska pedagogerna har 
uppgiften att verka för barns sociala välbefinnande.  
 
Även Paulsen (1996) betonar att barns personlighetsutveckling och sociala färdigheter bland 
annat sker genom meningsfullt arbete med estetiska aktiviteter. Med hjälp av de estetiska 
ämnena kan känslighet, engagemang, fantasi, känslor samt tänkande och förnuft utvecklas och 
många gånger prövas också samarbetsförmågan. Vidare skriver hon att ett av många skäl till 
att ge estetiska ämnena mer plats i pedagogiken är målen att skapa en social gemenskap, där 
bland annat orkester och teater får tjäna viktiga roller i förhandlandet om enighet i gruppen. 
Paulsen menar också att när ett barn får sina estetiska behov tillfredsställda kan barnet lättare 
skapa personlig tillfredsställelse, utveckla en personlighet och hjälpa barnet att tro på sig själv 
som en person som kan skapa, vilket därmed gör de estetiska aktiviteterna viktiga för barnens 
utveckling.  
 
I en internationell studie av Bamford (2009) framgår det att undervisning i konstnärliga 
ämnen i flera olika länder har liknande huvudmålsättningar; kulturella, sociala och estetiska. 
Enligt studien får barn allt för ofta erfara en kulturfattig skolmiljö istället för en miljö rik på 
konstupplevelser i undervisningen. Vidare betonar Bamford att den traditionella skolan ofta 
misslyckas med att möta barns olika behov av undervisning i de konstnärliga ämnena och 
menar att hennes studie vittnar om värdet och vikten av undervisning och upplevelser. 
Samtidigt visar studien att det finns tydliga samband mellan barns förbättrade prestationer 
generellt i olika ämnen och den pedagogiska kvalitén av undervisningen i konstnärliga ämnen. 
Enligt Bamford berikar konstnärliga ämnen barns attityd till skolan på ett positivt sätt. 
Respekt, tolerans, ansvarstagande och samarbetsförmåga växer. Vidare fann hon att 
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undervisning i de konstnärliga ämnena hade positiv påverkan i utveckling av social och 
kulturell förståelse. Vad som också framgår av studien är att deltagandet i de konstnärliga 
ämnena visade sig ha en positiv verkan på unga människors hälsa och välmående.  
 
En omfattande amerikansk undersökning, som även Bamford (2009) refererar till, där framgår 
det att elever som deltagit i konstnärliga ämnen och frivilliga konstnärliga aktiviteter i och 
utanför skolan höjt motivationen och engagemanget i skolan. Det har också visat sig att de 
konstnärliga ämnena främjar gemenskap och teamkänsla med hjälp av uppträdande i 
musikensembler och teatersällskap (Catterall, Chapleau, Iwanaga, 1999). I samma rapport 
framgår det också att de konstnärliga ämnena främjar unga människors intellektuella 
utveckling och är unika i samverkan med andra ämnen (Burton, Horowitz & Abeles, 1999).  
 

2.3.4	  Musikundervisning	  i	  grupp	  	  
Dehli, Fostås och Johnsen (1995) ger en samlad bild av vad gruppundervisning är och kan 
innebära: Gruppundervisning innebär i ett undervisningsperspektiv av instrumental- eller 
vokalgrupper i varierande storlekar; elever som spelar samma instrument eller närbesläktade 
instrument, att eleverna huvudsakligen får sin instrumentundervisning i grupp, att alla elever 
tillsammans följer undervisningens upplägg (undervisningsmaterial och 
undervisningsaktiviteter) och att eleverna i stort sett är delaktiga i alla gemensamma 
aktiviteter under lektionerna (Dehli m.fl, 1995). Vidare talar författarna om att 
gruppundervisning ställer pedagogerna inför en rad utmaningar, dels att elever ofta har olika 
mycket förkunskaper samt utvecklas olika fort och dels att storleken på gruppen är av 
betydelse. Samtidigt visar deras studier att det finns möjlighet att bedriva gruppundervisning 
med elever i olika åldrar som kommit olika långt i sin utveckling. För att lyckas med 
gruppundervisning menar författarna att det krävs en mycket stor portion av pedagogisk 
fantasi och grundlig planering vid organisering av grupplektioner. Vidare betonar författarna 
att åldersskillnader i en grupp kan innebära fördelar, till exempel att elever hjälper varandra 
samt att de elever som kommit lite längre hjälper dem som inte kommit lika långt. Författarna 
hävdar att den största framgången för grupplektioner är att, vid sidan av undervisning i stor-
grupp, kombinera dessa med individuella lektioner samt undervisning i halv-grupp (Dehli 
m.fl, 1995).  
 
Om musikundervisning skall ske enskilt eller i grupp har länge varit en diskussion bland 
musikpedagoger (Brändström & Wiklund, 1995). När det gäller allmänt om pedagogik har 
både Piaget och Vygotskij varit två förespråkare för att barns lärande och utveckling sker 
genom samverkan och socialt samspel (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). I 
studien Instrumentalundervisning – enskilt eller i grupp? (Lidman & Johansson, 2005) 
framgår det utifrån respondenternas svar att gruppundervisning är positivt av sociala skäl och 
upplevs som roligare än de individuella lektionerna samtidigt som det belyses att det är lättare 
att anpassa enskild instrumentalundervisning efter varje barns behov. Det framgår i deras 
studie att gruppundervisning lämpar sig bäst för nybörjare medan den enskilda 
undervisningen lämpar sig bättre för de elever som är särskilt duktiga eller för de elever som 
har särskilda behov. I samma studie uttrycks det också att det inte är gruppundervisningens 
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pedagogiska fördelar som är främsta orsakerna till varför den bedrivs utan snarare en 
ekonomisk fråga och en ansträngning att nå så många som möjligt (Lidman & Johansson, 
2005).  
 
Tjugo år tidigare än föreliggande studies genomförande, belyser West (1992) att 
instrumentalundervisning i orkester inte är någon ny idé. Orkester- och ensembleundervisning 
har på många håll bedrivits av olika skäl. Orsakerna har varit praktiska eller ekonomiska 
eftersom orkesterundervisning är en kostnadseffektiv undervisningsform. West nämner 
blåsorkestertraditionen som bland annat varit starkt förankrad i arbetarrörelsen och 
nykterhetsrörelsen samt norska motsvarigheter som till exempel Korpsrörelsen. Vidare 
nämner West undervisningsmaterialet Musse Combo som är ett sätt att musicera och lära sig 
ett blåsinstrument i orkesterform. Enligt West går den största delen av musikskolans resurser 
åt till undervisning av elever som pedagogerna vet kommer sluta. West förklarar också att 
upphovsmännen till Musse Combo haft erfarenheter av att många elever som deltagit i enskild 
undervisning hunnit sluta redan innan de fått en plats i någon orkester. En av upphovsmännen 
menar att han, med hjälp av Musse Combomaterialet och orkesterundervisningen ”får fram 
minst lika många bra elever […] samtidigt som han nu får med sig alla” (s. 52). Även om 
orkesterundervisningen medfört att elever inte hunnit lika långt rent tekniskt på instrumentet 
belyser West att orkesterundervisningen istället innebär mer musik och mer glädje. 
Orkesterundervisning är en form som rymmer många möjligheter och West betonar bland 
annat att elever blir motiverade av gruppen och tillsammans når de fram till en musikalisk 
helhet. Vidare påpekas det i studien att orkesterundervisningen liknar mer de förväntningar 
som elever har på andra fritidsaktiviteter, att man gör någonting tillsammans, som i ett 
fotbollslag till exempel (West, 1992).  
 
Även Calissendorff (2005) skriver att instrumentalundervisning i grupp är vanligt 
förekommande på musik- och kulturskolor samt att det bland annat är ett sätt att hålla nere 
kostnader. Calissendorff belyser att gruppundervisning innebär fördelar när det gäller att 
utveckla musikalitet och samspel. I gruppen finns stor möjlighet för barnen att lyssna på 
varandra och därmed också lära av varandra. Hon betonar också att gruppundervisning kan 
vara mer stimulerande både för lärare och elever, och skriver att det finns både psykologiska 
och sociopsykologiska skäl till varför bedriva musikundervisning i grupp. Calissendorff 
nämner dessutom nackdelar med gruppundervisningen; till exempel har läraren mindre 
möjlighet att ge individuell undervisning och möjligheten att alla elever blir sedda riskerar att 
utebli i grupp.  
 

2.3.5	  Vem	  har	  patent	  på	  konstmusiken?	  
I boken ”Klass – är du fin nog?” skriver Jordahl (2003) att det sägs, att Sverige är det land i 
världen där klasskillnaderna ökar snabbast, att orättvisor blir allt tydligare och den sociala 
rörligheten allt trögare. Vidare menar hon att ”kultur skapas av den bildade medelklassen för 
den bildade medelklassen” (Jordahl, 2003 s. 9). Under de senaste århundradena framstår det 
ofta att konstmusiken varit ett fenomen som enbart varit till förfogande för den rådande 
överklassen. Tidigare har jag nämnt att musikundervisningen och konstmusiken under 
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renässansen var ett särskilt privilegium för de adliga och kungliga barnen. De europeiska 
hoven och den kristna kyrkan var under renässansen de som utvecklade de musikformer som 
vi idag kallar konstmusik. Det höll också i sig fram till att borgarklassen under 1700- och 
1800- talet lättade på locket en aning och konstmusiken kom att spridas utanför hoven och 
kyrkan (Rostvall & West 2001). Rostvall och West skriver att: 
 

Konstmusiken associeras vanligen med fenomen som representerar högre moral 
och större livsvärden, och är genom sin historiska framväxt starkt kopplad till 
samhällsklasser med hög social och ekonomisk status samt till de institutioner som 
dessa grupper skapade, t.ex. kyrkan, hoven och akademierna. (Rostvall & West 
2001 s. 30) 

 
Enligt Lilliestam (2006) är vår svenska vardag full av exempel där vi sorterar in människor i 
”vi” och ”dom” med hjälp av musiksmak. Musikvanor och musiksmak är starkt relaterade till 
klass och etnicitet. Det framgår i hans artikel att ungdomar i en studie anser att den klassiska 
musiken hör till överklassen och de högutbildade. Dirigenten Gustavo Dudamel anser att alla 
har rätt att få ta del av den klassiska musiken:  
 

”Den är inte enbart till för en mindre grupp i samhället. Det är inte vettigt att driva 
en orkester på högsta nivå om inte alla i samhället får vara med. Precis som man 
har rätt till sjukvård har man rätt till musik.” (Kultursmockan nr 1 2010)  

 
Av utredningen Musikliv i Sverige (SOU 1954:2) kan vi förstå att liknande tankar om att 
vidga den sociala bredden bland konsertverksamheterna i Sverige även fanns under mitten av 
1900-talet. I utredningen framgår det att formen för konsertlivet är starkt präglat av 1800-
talets borgerliga kultur och att försök till konserter på industriernas arbetsplatser gjorts för att 
utjämna klyftorna men som dock på många platser inte ledde till några större framgångar. 
Kanske medel- och överklassen i Sverige, i viss mening, fortfarande har patent på 
konstmusiken? Med anledning av Göteborgsoperans snedrekrytering av publik och 
svårigheten att locka en bredare publik skriver Gabriel Byström i en artikel i Göteborgs 
Posten: ”Det är ingen naturlag att operakonsten mest ska vara en angelägenhet för en 
välutbildad medel- och överklass” (GP 29 dec 2011). 
 

2.3.6	  Barn	  med	  invandrarbakgrund	  
Att växa upp i Sverige idag som barn med invandrarbakgrund eller barn med utländska 
föräldrar kan för många vara en stor utmaning. Sjögren (2003) betonar att det är en uppgift för 
omgivningen, skolan och samhället, att sätta tillit till dessa barn. Inte sällan läggs fokus på 
barnens brister istället för resurser och många gånger kan det verka som att en del svenskar i 
omgivningen besväras av att dessa ungdomar inte behärskar de ”vanliga svenska koderna” 
(Sjögren, 2003 s. 18). Högdin (2007) hävdar att skillnader i sociala villkor är påtagliga och 
under de senaste decennierna har dessa ökat mellan familjer med utländsk bakgrund och 
familjer med svensk bakgrund. Även Rädda Barnen (2002) påpekar att klyftan mellan barn 
med svensk bakgrund och barn med utländsk bakgrund samt rikare och fattigare stadsdelar i 
storstäderna fortsätter att öka. Vidare skriver Sjögren (2003) om den negativa stämpel som 
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invandring många gånger får vilket för med sig gränser som ofta uppstår mellan barn med 
invandrarbakgrund och svenska barn, vilket troligtvis försvårar deras försök att hitta en 
naturlig plats i samhället. 
 
Enligt Ahmadi (2003) finns det en avsaknad av identitet i det svenska samhället hos många 
barn och ungdomar med invandrarbakgrund, vilket medför att de känner sig som främlingar. 
Ahmadi nämner även att de ungdomar med utländsk bakgrund som dömts för brott, tidigt 
utsatts för påfrestningar i sin uppväxt och ”bevisligen inte fått den hjälp som de skulle ha 
behövt för att bryta en negativ utveckling” (s. 12). Vidare menar Ahmadi att det är viktigt att 
invandrarungdomar får chansen att hitta en egen identitet, och för att göra detta behövs hjälp 
utifrån. Segregation och diskriminering spelar för en del ungdomar med invandrarbakgrund 
en viktig roll i deras identitetsskapande. För många är vardagen fylld av depression, bristande 
självkänsla, bristande solidaritet och självförakt. Ahmadi (2003) påpekar också hur samhället 
ofta bortförklarar saker och ting med hjälp av kultur och etnicitet. Hans poäng är att 
uppmärksamma invandrarungdomars unika situationer utan att fastna i ”kultur- och 
etnicitetsfällan” – att ständigt dela in människor i olika kulturella och etniska kategorier 
hämmar integrationen. 
 

2.3.7	  Segregation	  och	  integration	  	  
Sjögren (2003) frågar sig: ”Vilka framtidsutsikter har de barn som växer upp i förorterna med 
ökande boendesegregation och arbetslöshet?” (s. 18). Ordet segregation betyder separation 
och åtskiljandet av befolkningsgrupper.35 Nationalencyklopedin beskriver att orsaker till 
segregation kan bero på socioekonomisk status, hudfärg, religion samt etnisk tillhörighet. 
Ofrivillig så som frivillig. I en regeringsproposition (1997/98:165) talas det om att förorterna, 
med sin rika skara människor från många olika delar av världen bör kunna ses som en tillgång 
till möjligheter och rikedom istället för tvärtom; bland annat genom att ta vara på befintliga 
resurser och skapa kulturcentrum för en levande hembygd som kan verka identitetsskapande, 
främja barn och ungdomars kreativa utveckling och stimulera utvecklingen av ansvarstagande 
människor. Propositionen påpekar att segregationen finns i stadskärnor likväl som i förorter 
och föreslår i propositionen att förstärka integrationsarbetet för att bryta den sociala och 
etniska segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika levnadsvillkor för 
storstädernas invånare.  
 
I avhandlingen Utanför Storstaden (Tedros, 2008) belyses historiska skildringar av 
(stortstads-) förorten och att det redan under 40- och 50-talet talades om problematiska 
aspekter av förorten. Tedros refererar till Ohres studie Förorter i Mälar-Hjälmarområdet 
(Ohre, 1966) och påpekar att definitionen ”förort” inte alltid haft en negativ klang: 
 

Begreppet ”förort” hör samman med urbaniseringen och användes i början för att 
beteckna avskilda tätorter, eller tätorter utanför huvudortens administrativa gräns 
[…] begreppet hade i allmänhet en positiv klang. (Tedros, 2008 s. 2) 

 

 
35. Information hämtad från: Nationalencyklopedin http://www.ne.se/article/article.jsp?i_art_id=302953&originalURI=/segregation 
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Tedros hävdar att förorter som ofta kopplas samman med sociala problem inte är någonting 
nytt men det kom att dröja innan de sociala problemen förknippades med befolkningens 
ursprung. Den etniska boendesegregationen kom att uppmärksammas mer under 1980-talet. 
Tedros nämner även något om den boendesegregation som finns skildrat under 1800-talets 
Sverige och menar att man såg samma mönster då som man ser idag. De välbärgade 
familjerna med hög social ställning bodde i de mest centrala delarna av staden och ju lägre 
social status människor hade ju längre utanför staden hade de sina bostäder. Dock kom 
segregation som politiskt problem först att bli en angelägenhet under 1970-talet.  
 
Enligt Lahti Edmark (2002) är forskare eniga om att den viktigaste grundbulten i ett lyckat 
integrationsarbete i utsatta och segregerade bostadsområden är människors egen medverkan 
och engagemang. Även om detta inte alltid är enkelt så skapar det bättre förutsättningar. Dock 
skriver Lahti Edmark att aktiviteter för att öka det boendes deltagande i utsatta områden i 
värsta fall kan leda till assimilering istället för integration och att människor blir betraktade 
som objekt. Däremot kan det bryta isolering och anonymitet åtminstone i ett kort perspektiv.  
 
I utvärderingen av Internationell dans- och musikskola, IDM, förklarar Sarner (2003) att det 
är viktigt att vara delaktig i den svenska kulturen för alla som bor och lever i Sverige. Enligt 
Sarner blir det annars svårt att kunna bryta segregationen och betonar vikten av att det är varje 
individs ansvar, både bland invandrare och svenskar att aktivt verka för en ökad integration.  
 
Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) skriver att antalet människor som under senare hälften 
av 1990-talet lämnat sina hemländer och flyttat till en helt ny miljö aldrig varit större under 
människans tidigare historia. Många människor har varit tvungna att fly eller flytta från sitt 
hemland för att kastas in i kulturella miljöer helt olik den de är vana vid. Att lära sig ett nytt 
språk och lära sig fungera i den nya kulturen är långt ifrån lätt. Även Hofstede, Hofstede och 
Minkov menar att det finns två olika poler vad gäller politiska ingripanden, assimilering, viket 
betyder att invandrare och minoritetsbefolkning skall göras mer lik den inhemska befolkning 
och lämna sin egenart. Den andra polen är integration där människor accepteras med samma 
värdighet som övriga befolkningen och uppmuntras till att bevara länken till sina kulturella 
rötter. Hur väl invandrare integreras eller inte beror lika mycket på majoritetsbefolkningen 
som invandrarna själva. För att lyckas med integration påpekar Hofstede (1991) att det är 
viktigt att människor från olika kulturer möts över gränserna och att skapa miljöer där 
människor kan mötas som jämlikar.  
 

2.3.8	  Sammanfattning	  av	  forskningsöversikt	  
Sammanfattningsvis talar tidigare forskning om att under musik- och kulturskolans framväxt 
fanns ambitionen att nå ut till så många barn och ungdomar i samhället som möjligt (Smok; 
Brändström & Wiklund, 1995). Den kommunala musikskolan hade som mål att alla skulle få 
ta del av sång- och musikundervisning oberoende av familjens ekonomiska, sociala eller 
kulturella bakgrund. Ambitionen och målen finns fortfarande kvar. Dock tyder också 
forskning och rapporter på att det råder snedrekryteringar och stora skillnader i vilka barn som 
nås av och deltar i den traditionella musik- och kulturskolan på många platser runt om i 
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Sverige (Rädda Barnen, 2002; Grafström 2007; Holmberg, 2010). Musikundervisning har 
historiskt sett varit en klassfråga och kanske är den till viss del fortfarande det än idag 
(Rostvall & West, 2001). Den klassiska musiken förknippas inte sällan till samhällsklasser 
med hög social och ekonomisk status, vilket Gustavo Dudamel menar är orättvist och hävdar 
att alla borde få möjlighet att ta del av den klassiska musiken oberoende av bakgrund 
(Kultursmockan nr 1 2010). El Sistemas verksamhet i Göteborg arbetar för att nå fler barn och 
ungdomar som vanligtvis inte nås av den traditionella musik- och kulturskolan. För att bryta 
detta mönster väljer El Sistemaskolorna att finnas i de områden som inte sällan förknippas 
med segregation och utanförskap. Forskning tyder på att klyftorna mellan barn med 
invandrarbakgrund och svenska barn ökar (Högdin, 2007; Rädda Barnen, 2002). I ett 
integrationssyfte är det väsentligt att individers egna engagemang och deltagande sätts i fokus, 
för att människor med svensk bakgrund tillika utländsk bakgrund ska mötas över gränserna 
(Lathi Edmark, 2002; Sarner, 2003; Hofstede, 1991).  
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3	  Teori	  och	  metod	  
I följande kapitel redogör jag för den teori som jag använt som grund vid arbetets 
genomförande. Jag beskriver allmänna teoretiska synsätt och det sociokulturella perspektiv 
(Säljö, 2005a) jag valt att utgå ifrån i denna studie.  Jag redogör också för de metodiska 
tillvägagångsätt jag anser passar studiens syfte. Vidare ges motiv till varför jag valt just dessa 
metoder och innebörden av enskild vald metod. I slutet av kapitlet beskriver jag även val av 
respondenter, hur datainsamlingen och analysen av data gick till enligt de metoder jag använt 
mig utav, etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet.  
 

3.1	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Traditionellt sett är en teori ett system av hypoteser, det vill säga gissningar. Patel och 
Davidsson (1994) definierar begreppet teori på följande sätt:  

	  
En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild 
av en företeelse. Den uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att 
det går att förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden. (Patel & 
Davidsson, 1994 s. 20)  
 

Enligt Patel och Davidsson (1994) handlar forskning om att försöka förstå, förklara eller reda 
ut ett befintligt problem. Forskarens mål i arbetet är att producera teorier för att ”ge en så 
riktig kunskap om verkligheten som möjligt” (s.20). Det informationsunderlag forskaren 
använder sig av kallas för empiri och en av forskarens uppgifter är att relatera teori och 
verklighet till varandra. Det skiljs ofta på två viktiga alternativa arbetssätt som används inom 
vetenskapen, deduktion och induktion. Ett deduktivt arbetssätt handlar om att följa 
”bevisandets väg”. Ofta brukar det kallas hypotetiskt-deduktivt vilket innebär att forskaren 
utifrån en teori ställer upp hypoteser, gissningar, som sedan prövas i empirin (Patel & 
Davidsson, 1994; Thurén, 2002). Det induktiva arbetssättet kan i motsats till det föregående 
förklaras med att forskaren väljer att följa upptäckandets väg. Detta innebär att forskaren i 
efterhand, utifrån den samlade informationen, formulera en teori. Risken med ett induktivt 
arbetssätt är att forskaren utifrån ett förutsättningslöst förhållningssätt arbetar fram en teori 
där forskaren baserar sin empiri på en speciell situation, tid, eller grupp av människor utan att 
i förväg vara förankrad i en tidigare allmänt vetenskapligt accepterad teori. Enligt Patel och 
Davidsson (1994) finns det inom olika vetenskapliga områden flera sätt att se på de teoretiska 
systemen. Inom de flesta samhällsvetenskapliga områdena råder det i många fall en slags 
sammanblandning av de två arbetssätten, som anknyter både till naturvetenskapligt, deduktivt 
och till ett humanistiskt, induktivt, sätt att forska. I den här studien har jag till största del 
förhållit mig till det induktiva arbetssättet. Med andra ord har jag under studiens senare del, 
efter samlad data, satt mig in i de teoretiska utgångspunkterna och valt teori för att senare 
kunna behandla data utifrån denna.36 Men redan innan insamling  
 
36. Kullberg (1996) menar att, utifrån den etnografiska studien (vilket jag redogör för i metodkapitlet), så är det först i ett senare skede av 

studien, parallellt med det metodiska genomförandet som grunden för eventuell teori läggs, även om det är viktigt för forskaren att under 

arbetets gång ha olika teorier i åtanke och vara teoretiskt förberedd.  
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av data, i förstudien, skaffade jag mig en uppfattning om olika teorier för att kunna ha dessa i 
åtanke under studiens gång.  Den induktiva linjen är vanlig i kvalitativa metoder (Olsson & 
Sörensen, 2004). Min utgångspunkt har varit att ta reda på saker, upptäckandets väg, därmed 
inte sagt att jag inte hade några förväntningar på El Sistema. Till viss del hade jag givetvis 
förutfattade meningar som är svåra att komma ifrån vilket även Starrin och Svensson (1994, s. 
147) påpekar: ”Helt förutsättningslösa är vi som människor inte förmögna att vara, vare sig i 
forskning eller andra verksamheter.” Med andra ord är det helt omöjligt att vara neutral. Dock 
har jag har i största mån försökt att behandla studien som en neutral forskare, med förutfattade 
meningar om verksamheten men också med ”kritiska ögon.”  
 

3.1.1	  Sociokulturellt	  perspektiv	  	  
Syftet med denna studie är att studera och utveckla kunskap om sociala och musikaliska 
arbetssätt och metoder inom en av El Sistemaskolorna i Göteborg. Målet är att utveckla 
kunskap och därmed öka förståelse. Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att utgå från det 
sociokulturella perspektivet där grunden framför allt är format utifrån Vygotskijs teorier om 
lärande. Svaret på varför teorin passar sig för denna studie finner jag i följande:  
 

Den sociokulturella teorin (Säljö, 2005a) framhåller att människan lär sig och utvecklas i 
mötet med andra, genom deltagande i livets sociala byggstenar. Genom att barn samspelar 
med andra barn eller vuxna, kan kunskap erövras. Enligt Säljö menade Vygotskij att 
människan formas till tänkande, kännande och kommunicerande varelser genom sociala och 
kulturella erfarenheter och i samspel med andra människor. En av Vygotskijs utgångspunkter 
var att människan både är en biologisk varelse och en kulturvarelse. Detta innebär att barn 
världen över är relativt lika vid födseln, men att deras utveckling kommer att bestämmas 
utifrån sociokulturella faktorer när barnet börjar kommunicera med sin omgivning. Här spelar 
språket en huvudroll för den sociokulturella utvecklingen. Vidare utvecklas människan till en 
kulturvarelse när hon lär sig saker genom att tillgodogöra sig samhällets samlade kunskaper 
och färdigheter. Säljö skriver, utifrån Vygotskijs lärandeteori, att kunskaper och färdigheter 
som utgör samhälleliga erfarenheter, framförallt har utvecklats i samspel mellan människor 
och inte inifrån individen själv (Säljö, 2005a; Säljö, 2005b).  
 
Vidare menar Säljö att en av Vygotskijs teorier är att ”människan, till skillnad från andra 
varelser, är en redskapsanvändare och redskapsutvecklande varelse” (Säljö, 2005b s. 118).  
Säljö understryker också att människan, genom tiderna haft en förmåga att skapa hjälpmedel 
för att kunna fungera i sin kultur, såväl fysiska som psykiska hjälpmedel. Ett fysiskt redskap 
kan t.ex. vara hammaren medan alfabetet är ett psykiskt redskap. Vygotskij menade att 
människan behöver redskap för att tänka och kommunicera vilket gör språket i särklass till det 
viktigaste psykologiska redskapet. Säljö (2005a; 2005b) talar om de kollektiva erfarenheter 
och kunskaper, där till visso allt lärande inte är oproblematiskt, som människan tillägnar sig 
och är en fråga om att se samspel mellan individer och kollektiv. En annan viktig 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är att fantasi och verklighet inte är varandras 
motsatser. Fantasin bygger på erfarenheter ur vår verklighet och fantasin kan hjälpa oss att 
förstå och leva oss in i andra människors upplevelser. Säljö resonerar vidare: ”Att tänka i 
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sociokulturell bemärkelse är således att använda kulturella och språkliga resurser för att 
resonera med sig själv, fantisera och föreställa sig världen” (Säljö, 2005a s. 41).   
 
Sammanfattningsvis, då El Sistema, vars verksamhet bland annat grundar sig i samspel och 
utveckling i mötet med andra människor samt att musiken, språket, och musikinstrumenten 
innebär redskap för lärande och social utveckling, tjänar detta som exempel på det 
sociokulturella perspektivet och är ett skäl till varför jag valt ovanstående teori som teoretisk 
utgångspunkt.  
   

3.2	  Metoder	  och	  genomförande	  	  	  
Inom forskningens ramar finns det olika sätt att gå till väga när en person utför en 
forskningsstudie, dessa kallas metoder. Det finns två olika sätt att skilja på 
forskningsmetoder; kvalitativa eller kvantitativa metoder. Den kvantitativa metoden har 
uppstått utifrån den positivistiska vetenskapen som har sitt ursprung i naturvetenskapen där 
siffror och absoluta fakta utgör grunden för det vetenskapliga arbetet (Thurén, 2002; Trost, 
1997). Under en längre tid har den kvantitativa metoden setts som den enda ”riktiga” metoden 
och först runt 1920 kom den kvalitativa metoden att ses som en mer korrekt forskningsmetod 
(Trost, 1997). Det fanns och finns fortfarande meningar om att ”Det som går att räkna eller 
mäta är liksom bättre och enklare att förstå och därför mera tillförlitligt och mindre 
spekulativt” (Trost, 1997 s. 9). Den hermeneutiska forskningsmetoden uppstod därför som en 
motreaktion till de positivistiska tillvägagångssätt och är idag grunden för de allra flesta 
kvalitativa metoder. När det gäller människor, menade man, att det inte gick att studera på 
samma sätt som ting, eller att kvantifiera objektiva data eftersom det numera handlade om att 
tolka meningsfulla relationer (Starrin & Svensson, 1994; Kvale, 1997). En ungefärlig 
beskrivning av hermeneutik är ordet tolkningslära (Patel & Davidsson, 1994). Inom den 
hermeneutiska forskningssynen finner vi den kvalitativa metoden som syftar till att försöka 
hitta mönster i människors handlingar och ”försöka förstå människors sätt att resonera eller 
reagera” (Trost, 1997 s. 18). Eller som Merriam beskriver metoden: 
 

[...] ett kvalitativt angreppssätt har som främsta syfte att förstå innebörden av en 
viss företeelse eller upplevelse. Till skillnad från kvantitativ forskning […] strävar 
man inom kvalitativ forskning efter att förstå hur alla delarna samverkar för att 
bilda en helhet. (Merriam, 1994 s. 30) 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden är i detta fall en lämplig metod då studiens syfte främst 
handlar om att förstå hur El Sistemas verksamhet fungerar samt hur pedagoger och elever 
uppfattar verksamheten. Jag anser att det är högst väsentligt med en kvalitativ studie eftersom 
min utgångspunkt inte är att ta reda på siffror eller absoluta fakta, utan snarare försöka förstå 
och tolka det som sker i verksamheten bland annat utifrån observationer och intervjuer.  
 

3.3	  Etnografisk	  metod	  
I min studie av El Sistema har jag valt att utgå ifrån den etnografiska metoden vilket är en 
form av kvalitativ metod. Begreppet etnografi är en grekisk term där etno betyder folk eller 



 

31 

nation och grafi som kommer från ordet graph’ia betyder beskrivning (Kullberg, 1996). Den 
etnografiska metoden byggs oftast på ett mångsidigt datainsamlande vilket passar för 
föreliggande studie då min avsikt är att försöka förstå verksamheten vid El Sistema Stjärnan 
så rikt som möjligt utifrån studiens möjligheter. Birgitta Kullberg skriver följande om den 
etnografiska metoden: ”En grundläggande tanke i etnografin är att forskaren, för att förstå 
andra människors sätt att leva och lära, fångar dessa människors erfarenheter genom deras sätt 
att uttrycka dessa.” (Kullberg, 1996 s. 15). Det empiriska materialet har jag hämtat från 
observationer, dokumentanalys, spontana samtal samt kvalitativa intervjuer med pedagoger 
och elever. Vidare har jag fört fältanteckningar och deltagit aktivt under lektioner under en 
fyra veckors period. Den etnografiska metoden hjälper mig som forskare att fånga olika 
aspekter av deltagarnas verklighet (Holgersson, 2011).  
 

3.3.1	  Deltagande	  observationer	  och	  fältanteckningar	  	  
Den deltagande observatören har sin historia i antropologernas studier av olika samhällen 
eller kulturer (Kullberg, 1996). Genom att vara deltagare försökte den antropologiska 
forskaren studera den främmande kulturen i en så opåverkad miljö som möjligt. Forskaren 
ägnade sig ibland åt aktiviteter tillsammans med kulturmedlemmarna och ibland enbart som 
en observerande person utanför aktiviteten för att studera och reflektera. Enligt Fangen (2005) 
deltar personen ifråga inte bara som forskare men också som människa. Observationerna jag 
använt mig av är så kallade ostrukturerade vilket syftar till att vinna så mycket kunskap som 
möjligt utan att i förväg ha arbetat fram ett observationsschema. Därav inte sagt att de inte 
kräver några förberedelser (Patel & Davidsson 1994). Som människor observerar vi ofta vår 
omgivning, våra medmänniskor och olika situationer i det vardagliga livet. Patel och 
Davidsson menar att observationen är en användbar metod när det rör sig om att samla 
information som handlar om beteenden och skeende i naturliga situationer. Johansson och 
Svedner (2001) hävdar i Examensarbetet i lärarutbildningen att forskaren kan med hjälp av 
olika metoder lättare uppnå säkrare resultat och ett mer trovärdigt underlag för sina slutsatser. 
Vidare skriver Johansson och Svedner: ”[…] att kvalitativa observationer, kompletterade med 
kvalitativa intervjuer, antagligen är den mest givande metoden inom examensarbeten.” 

(Johansson & Svedner, 2001 s. 34). Dessa ord kan därmed verifiera mitt val av mångsidigt 
datamaterial och den etnografiska metoden. Genom deltagande observationer får forskaren 
bättre insikt och förståelse om fältet som studeras (Aspers, 2011). Tillbringar forskaren lång 
tid i ett fält är det svårt att komma ihåg alla händelser. I samband med de deltagande 
observationerna är det därför viktigt att föra anteckningar om det som forskaren upplever och 
ser. Dock är det oftast en omöjlighet att skriva ned allt i sin helhet, hur mycket forskaren än 
anstränger sig. Fältanteckningarna ska hjälpa forskaren att kunna reflektera över saker som 
skett och anteckningarna bör därför innehålla vad som skett, när det skedde, var det skedde, 
med vem, hur det skedde och (senare) varför? Dessa frågor utgör en grund för 
fältanteckningarna men kan givetvis utvidgas för att besvara fler frågor som rör fältet (Aspers, 
2011).  
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3.3.2	  Kvalitativa	  intervjuer	   	  
I Kvalitativa intervjuer (Trost 1997) nämns ett flertal olika benämningar på intervjuer: 
djupintervjuer, informella intervjuer, in-dept intervjuer och kvalitativa intervjuer. Trost 
hävdar själv att den bästa benämningen för intervjuer i en kvalitativ studie är just kvalitativa 
intervjuer som går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, samt vilka 
erfarenheter den har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. Vidare skriver Trost 
”Våra forskningsmässiga intervjuer bygger alltid på konfidentialitet och har som syfte att föra 
forskningen framåt, att lära oss mer om den sociala verkligheten i vilken vi alla lever.” (Trost, 
1997 s. 24). Genom intervjuerna ges reflektioner utifrån skilda åldersgrupper och roller. 
Johansson och Svedner (2001) menar att det är en fördel att intervjua både lärare och elever 
just för att få en allsidig bild av ett pedagogiskt område.  
 

3.3.3	  Det	  spontana	  samtalet	  
Inom de etnografiska intervjuerna skiljs vanligen på formella och informella intervjuer, 
djupintervju och det vardagliga samtalet (Kullberg, 1996). Båda dessa intervjuformer 
innehåller öppna frågor som ej planeras i förväg utan under den fortlöpande 
undersökningsprocessen: ”Planeringen sker och utförs av forskaren utifrån vad som blir 
angeläget under processen i förhållande till undersökningens problem” (Kullberg, 1996 s. 79). 
Enligt Kullberg är det spontana samtalet den vanligaste formen av intervju i den etnografiska 
studien där intervjuaren ställer frågor till respondenterna på ett så naturligt sett som möjligt 
och tanken är att frågorna skall formas efter den rådande situationen och händelseförlopp. 
Vidare talar Kullberg om att kunna ställa dessa informella frågor inte alltid är så lätt som man 
tror, att vid rätt tidpunkt och tillfälle ha de rätta frågorna till hands och ställa dem på rätt sätt 
kan för den etnografiske nybörjaren vara riktigt klurigt. Här gäller det alltså att inte ställa 
ledande frågor eller ställa frågorna med utgångspunkt att få de svar forskaren önskar 
(Kullberg, 1996).  
 

3.3.4	  Dokumentanalys	  
Att ta med textunderlag i sin studie skriver Johansson och Svedner (2001) om i 
Examensarbetet i lärarutbildningen:
 

Ett examensarbete kan också innebära att man med olika syften analyserar texter 
som på olika sätt anknyter till undervisningen: läroplaner, kursplaner, läroböcker, 
didaktiska arbeten eller debattartiklar. (Johansson & Svedner, 2001 s. 35) 
 

Dokument kan i en studies analys tjäna som bakgrundsinformation där mönster belyses. 
Merriam (1994) menar att det finns en fördel med personliga dokument då de oftast är 
tillförlitliga och solida, forskaren har heller ingen möjlighet till att påverka dessa.  
 

3.4	  Urval	  av	  skola	  och	  respondenter	  
Den El Sistemaskola jag valde att göra denna undersökning inom startades i september 2011, i  
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studien benämnd med det fingerade namnet El Sistema Stjärnan.37 Skolan omfattar cirka 120 
familjer som på ett eller flera sätt är involverade i verksamheten. I oktober 2011 var 5 
pedagoger anställda, vilket inför vårterminen 2012 utökats med bland annat två pedagoger 
som arbetar mot förskola.38 Vid tiden för studien erbjöd El Sistema Stjärnan fiol- cello- och 
brassundervisning samt kör, dessutom El Sistema i förskola. Verksamheten genomförs i grupp 
minst tre gånger i veckan. Givetvis får inte Vänstay på onsdagar glömmas, då barn från olika 
grundskolor i området träffas, spelar tillsammans och umgås med föräldrar, syskon och 
pedagoger. 
 
För att söka svar på de frågor jag ställt i studien har jag valt att intervjua verksamma 
pedagoger och elever i El Sistema. Mångt och mycket har fallit sig naturligt eftersom vägen 
till respondenterna gått via El Sistema Stjärnan. Då jag befunnit mig i händelsernas centrum, 
undervisningen, i drygt fyra veckor föll sig det ganska givet att välja respondenter utifrån de 
förutsättningar som fanns. För att inte införskaffa ytlig information i det ämne forskaren 
undersöker menar Fangen (2005) att det är viktigt att bygga upp ett förtroende med aktuella 
respondenterna i studien. De personer jag intervjuat har jag träffat under lektionstid och 
mötestid, under en period av tre veckor; i undervisning, lek, Vänstay samt två konsert med 
syfte att lära känna dem och skapa ett förtroende innan jag utförde intervjuerna. Några av 
respondenterna har jag innan intervjuerna träffat lite mer och andra lite mindre. Då jag skulle 
välja elevrespondenter ställdes jag inför några förutsättningar som jag behövde tillgodose; de 
skulle vara delaktiga i El Sistema Stjärnan och elevens förälder eller vårdnadshavare, 
inklusive dem själva, skulle ha gett ett godkännande att delta i studien eftersom samtliga 
elever är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). Tillika gällde samma förutsättningar för de 
observationer under lektionstillfällen jag kom att göra.  
 
Elevrespondenterna har samtliga varit delaktiga i El Sistema Stjärnan i drygt en termin, de 
spelar brassinstrument eller stråkinstrument samt är i lågstadieåldern, både när det gäller 
respondenterna vid observationer i gruppundervisning och de intervjuade eleverna. Nedan 
följer en kort beskrivning av intervjurespondenterna, först elevrespondenterna följt av 
pedagogerna. Namnen på respondenterna är fingerade och de heter egentligen någonting 
annat:  
 
Moa, Sara och Petter går i 1:a respektive 2:a klass på en skola i ett primärområde i Göteborg 
som representerar låg andel invånare med utländsk bakgrund.  
 
Julia, Klara och Albin går även de i 1:a respektive 2:a klass. Deras skola ligger i ett av 
Göteborgs primärområden som kännetecknas av hög andel invånare med utländsk bakgrund 
(Göteborgs stadskansli, 2010). 
 
Sandra undervisar på brassinstrument i en skola där El Sistema är verksam. Hon har  
 
37. El Sistema Stjärnan är ett fingerat namn för en av El Sistemaskolorna i Göteborg, endast avsett för denna studie. Dels finns en större 

chans att bevara elever och pedagogers anonymitet och dels uteblir risken att väcka anstöt på något annat sätt förhoppningsvis genom denna 

åtgärd.  

38. Verbal information.  
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undervisat i El Sistema i ett halvår och tidigare arbetat som musiklärare i två år, med 
klassundervisning i grundskola samt som instrumentallärare i kulturskola. Numera, vid sidan 
om El Sistema arbetar hon fortfarande med musikundervisning i grundskolan och som 
instrumentallärare i kulturskolans traditionella verksamhet.  
 
Per undervisar på stråkinstrument i El Sistema. Han har erfarenheter av att ha arbetat som 
instrumentallärare sedan fyra år tillbaka, både i kulturskola och studieförbund. Per arbetar 
sedan ett halvår med stråkundervisning i El Sistema och undervisar fortfarande inom vanliga 
kulturskolan flera dagar i veckan.  
 
Hanna undervisar också stråkinstrument i El Sistema. Hon har varit verksam som 
instrumentallärare i cirka fyra år och har tidigare erfarenheter av att ha arbetat vid ett flertal 
musik- och kulturskolor runt om i Västra Götaland. Även Hanna undervisar i El Sistema 
sedan ett halvår tillbaka och är vid sidan om El Sistema verksam som instrumentallärare i den 
vanliga undervisningen i Göteborgs kulturskola.  
 
Eva har flera års erfarenhet av att ha arbetat inom kulturskola, framför allt med klass- och 
gruppundervisning. Numera hinner hon bara arbeta med El Sistema och har en övergripande 
roll som pedagogisk ledare i verksamheten.  
 

3.5	  Datainsamling	  	  
Vid de olika metoderna för datainsamling har jag gått tillväga på följande sätt:  
 
De deltagande observationerna ägde rum tre dagar i veckan under en period av fyra veckor. 
Större delen av studiens observationsdel deltog jag i undervisningen tillsammans med 
stråkpedagogerna, men också några dagar tillsammans med brasspedagogen. Pedagogerna 
hade olika lektionsupplägg. Brasspedagogen undervisade färre elever samtidigt men hade fler 
elevgrupper än stråkpedagogerna som hade större elevgrupper men färre antal grupper. Av de 
förutsättningar som dök upp under studiens gång ingavs ej tid att delta lika mycket vid både 
brasspedagogens och stråkpedagogernas undervisning. Sammanlagt deltog jag tre veckor i 
stråkklasserna och en vecka i brassklasserna. Förutom lektionerna deltog jag också vid 
Vänstay, en gång i veckan, under en period av fem veckor samt på två konserter.  
 
Under lektionerna deltog jag oftast i aktiviteterna men då och då gick jag också avsides för att 
kunna betrakta verksamheten med andra ögon. De allra flesta gånger tog jag fram 
anteckningsboken precis efter lektionen och skrev ned vad jag sett och iakttagit samt vad jag 
fått för intryck och känslor. Utifrån studiens syfte och frågeställningar betraktade jag 
verksamheten med en observatörs ögon. Mitt fokus var att observera vad som ägde rum under 
lektionerna; vilka metoder, arbetssätt och verktyg använde sig pedagogerna av i 
undervisningen, fanns det återkommande moment, fanns det moment som var olikt den 
traditionella musikundervisningen (utifrån mina egna erfarenheter som musik- och 
kulturskoleelev), hur förhöll sig eleverna till undervisningen och till pedagogerna, hur förhöll 
sig pedagogerna till eleverna och elevernas agerande under lektionerna samt hur var elevernas 
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reaktioner och uppförande under musiklektionerna? Ibland hade jag i förväg tänkt ut något 
specifikt som jag ville vara extra observant på som till exempel elevernas samarbete under 
lektionerna. Många gånger skrev jag ned spontana reaktioner om vad jag upplevt, ifall någon 
elev sa någonting som jag tyckte var intressant eller om elever och pedagogers agerande mitt i 
stunden. Fältanteckningarna tillika intervjuerna renskrevs för att underlätta vid analysarbete 
och sökandet efter mönster. Då jag var deltagande observant blev det naturligt att gå in i 
rollen som både elev och extralärare. Jag lyssnade på pedagogernas instruktioner, gjorde allt 
det som eleverna gjorde och försökte bli en av dem. Dock var det svårt att helt och hållet 
agera som elev eftersom eleverna behandlade mig som en lärare. Jag hjälpte dem att stämma 
instrumenten, jag fick svara på elevernas frågor som rörde undervisningen och vid enstaka 
tillfälle fick jag möjlighet att hålla i en liten del av lektionen. Med hjälp av att jag deltog i så 
stor utsträckning som möjligt i aktiviteterna och i undervisningen fick jag möjligheten att lära 
känna både eleverna och pedagogerna bättre. På ett naturligt sätt blev jag inte bara observatör 
men också ”en i gänget.”  
 

Jag hade deltagit i El Sistema Stjärnans undervisning och aktiviteter i tre veckor då 
intervjuerna ägde rum. Innan intervjuerna genomfördes avtalade jag en tid och plats, både 
med pedagogerna, eleverna och elevernas föräldrar. I vissa fall endast med elevens ordinarie 
fritidspedagog eftersom intervjun ägde rum under den tid eleven befann sig på fritids. Inför 
intervjuerna hade jag arbetat fram en intervjuguide med ämnen och frågor jag ville beröra. En 
guide för intervju med pedagogerna och en annan för eleverna. Guiderna använde jag som 
stöd för att kunna besvara forskningsfrågorna och under elevintervjuerna låg störst fokus på 
forskningsfråga nummer två (se bilaga 5 och 6). Ingen intervju blev den andre lik och ibland 
uppstod andra frågor eller följdfrågor under de pågående intervjuerna. Intervjuerna utfördes i 
likhet med Kvales beskrivning: ”Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun 
halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 
frågeformulär” (Kvale, 1996 s. 32).  
 
Intervjuerna spelades in med Garageband, för att sedan transkriberas. Intervjuerna ägde rum i 
grupprum i anslutning till klassrum eller i lärarrum och intervjuerna med lärarna i de klassrum 
där de hade sin undervisning. Ibland pågick lek och tjoande utanför lektionssalen och vid 
något tillfälle kom någon annan lärare in i salen. Detta tror jag dock inte var något störande 
moment som påverkade den intervjuades reflektioner kring och svar på de frågeställningar jag 
hade.  
 
Allt som allt intervjuades tio personer, fyra pedagoger och sex elever. I två fall utfördes 
elevintervjuerna i grupper om två personer, utifrån de förutsättningar som uppstod i stunden. 
Av mina reflektioner från dessa gruppintervjuer kan jag inte se att det skulle ha blivit någon 
avgörande skillnad i de svar och beskrivningar från respondenterna jämfört med om 
intervjuerna hade skett enskilt. Mitt intryck är att eleverna i båda fallen kunde komplettera 
varandras svar vilket kanske tillförde mer öppna och gedigna beskrivningar och svar från 
respondenterna.  
 



 

36 

Intervjuerna med eleverna tog omkring 10-15 minuter. Vid en intervju med två elever märkte 
jag efter cirka 8 minuter att de började bli otåliga och varav den ena eleven frågade om hur 
många frågor som var kvar? Medan en annan elev vid ett annat intervjutillfälle tyckte att 
intervjun gick väldigt fort. Intervjuerna med lärarna höll sig inom ramen av cirka 30-45 
minuter. 
 
De spontana samtalen med pedagogerna blev en naturlig del vid förberedelsetid av lektioner, 
möten och raster. Då och då ställde jag frågor till lärarna som berörde undervisningen men 
som alltså inte spelades in. Ibland antecknade jag de saker som sagts som jag ansåg vara 
intressant för studien. De spontana samtalen bidrog framförallt till att förstärka 
helhetsintrycket under veckorna på fältet.  
 
När det kommer till dokumentanalysen har jag tagit del av styrdokument, dokument vid 
ansökan om stöd, presentation av El Sistema vid föreläsningar, information och regler till 
föräldrar och elever, så kallad Handbok för El Sistemaföräldrar, samt program och 
planeringar inför terminens kommande och utförda Vänstay. Dessa dokument har jag läst 
noggrant för att bättre kunna förstå verksamheten. Delar av dokumenten är tidigare 
sammanfattade i bakgrunden. Dessa är centrala för studien och tjänar som information om El 
Sistema i Sverige. De har använts i studien för att få en bättre helhetssyn av skolan och dess 
verksamhet samt för att studera vad som stämmer överens med vad som sker i verksamheten.  
 

3.6	  Transkribering	  och	  analys	  	  
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa noggrant. Jag lyssnade på intervjuerna 
och skrev ned ord för ord. Även pauser, andningar, skratt och andra ”ordlösa” uttryck försökte 
jag transkribera i så stor utsträckning som möjligt. Om en respondent till exempel stannade 
upp för att tänka och fundera skrev jag med det i intervjutranskriberingen.  
 
Då jag hade transkriberat intervjuerna ord för ord och renskrivit fältanteckningarna skrev jag 
ut dem på papper för att läsa igenom dessa ett flertal gånger. Jag strök under sådant jag tyckte 
var av intresse och kodade texterna för att upptäcka teman samt söka speciella mönster. 
Senare ringade jag in de olika mönster jag fann i texten med olika färger för att lättare få en 
överskådlig bild av vad som faktiskt kommer fram och sägs i intervjuerna. Tillika färgkodade 
jag fältanteckningarna för att se vad som stämde överens samt om det fanns punkter som inte 
stämde överens mellan de transkriberade intervjuerna, fältanteckningarna och 
styrdokumenten.  
 
Under analysarbetet försökte jag skapa mig en helhetsbild av både intervjuer och 
observationer, samt de dokument jag valt att ta del av. Jag hade syfte och forskningsfrågorna 
med i tankarna för att kunna besvara och uppfylla dessa. Efter att ha fått en mer övergripande 
och samlad bild av det insamlade materialet strukturerade jag upp dessa i rubriker för att 
sedan skriva ned och samla ihop teman som passade in under rubrikerna. Även det 
sociokulturella perspektivet har funnits med som grund i tankeprocessen under analysens 
gång, då till exempel samarbete i gruppen visats vara ett viktigt inslag i verksamheten. Teman 
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som jag funnit vid analysen har bland annat handlat om hur pedagogerna ser på kontakten 
med eleverna, gruppundervisningen samt kontakten med elevernas föräldrar och vilken 
funktion dessa fyller.  
 

3.7	  Forskningsetik	  	  
Forskningens övergripande mål handlar om att få bättre förståelse för den värld vi lever i och 
utifrån det lösa problem och skapa positiva förändringar (Olsson & Sörensen, 2004). Att 
forskning bedrivs är viktigt för både individens och samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 
2002). Samhället bör därför ställa krav på att den forskning som bedrivs håller hög kvalitet. 
Individer i samhället har rätt till skyddad integritet till exempel från psykisk- och fysisk 
ohälsa eller kränkning (Olsson & Sörensen, 2004).  
 
Under hösten 2011 kontaktade jag processledare vid El Sistema med frågan om att göra en 
undersökning för mitt examensarbete. Vidare hade jag telefon- och mailkontakt med den 
processledaren på El Sistemaskola jag kom att utföra studien vid samt redogjorde för studiens 
syfte och forskningsfrågor. Inför studien informerades respondenterna både skriftligt och 
muntligt ett flertal gånger. Pedagogerna informerades till en början muntligt och senare fick 
de också ta del av den information som skickats ut till elevernas föräldrar med information om 
studiens syfte, att inga namn kommer lämnas ut, att den insamlade data enbart kommer 
användas i studien och inte i något annat avseende. Enligt god forskningsetik och 
Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) har de intervjuade elevernas föräldrar också gett sitt 
godkännande i samråd med barnet (se bilaga 4). I samband med intervjuerna har 
respondenterna fått ta del av syftet med studien och åter fått bekräftat sin anonymitet muntligt.  
 

3.8	  Studiens	  tillförlitlighet	  	  
Som jag tidigare nämnt är en av forskningens mål att söka kunskap och förståelse av den 
verklighet vi alla lever i. Larsson (1994) menar att ”En dominerande tanke i vår tid är att 
sanningen är relativ och att det alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje beskrivning av 
verkligheten” (s. 165). Enligt Olsson och Sörensen (2004) bör all forskning vara värderingsfri, 
emellertid kan ingen forskare helt leva utan värderingar, de finns där vare sig vi försöker 
bortse från dem eller inte. I mitt fall har det ibland varit komplicerat att försöka ha så lite 
värderingar eller förutfattade meningar som möjligt om El Sistema. En forskare behöver vara 
kritisk till det fält som undersöks. Dels har media målat upp en bild av El Sistema, grundaren 
Abreu har vunnit polarpriset och flera andra internationella priser för sitt engagemang och 
insatser, dels har de människor med erfarenheter av El Sistema jag träffat haft en positiv bild 
av skolan. I Sverige har det ett också flertal gånger skrivits artiklar och gjorts tv-reportage om 
El Sistemas undervisning och framgångar. Utifrån dessa förutsättningar kan det givetvis verka 
svårt att inte redan ha en allt för stark bild av verksamheten åt något håll. Under intervjuerna 
har min ambition varit att försöka vara så neutral som möjligt och jag har försökt gå in i rollen 
som den med de kritiska ögonen för att upptäcka och se vad som varit bra och vad som varit 
mindre bra under lektioner och andra tillfällen. Med denna studie är det inte min avsikt att 
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göra anspråk på att beskriva eller redogöra för några generella sanningar, men i och med 
studiens mångsidiga data anser jag att resultatet vara tillförlitligt.  
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4	  Resultat	  	  
I följande kapitel redovisas studiens resultat under två övergripande rubriker. Under den 
första, Tid, kontinuitet och kontakt, behandlas olika aspekter av El Sistemaskolans 
verksamhet. Resultaten bygger på data från deltagande observationer, spontana samtal, 
dokumentanalys och framförallt på intervjuer med pedagogerna. I den andra delen, El Sistema 
= roligt, presenteras resultat främst utifrån intervjuer med elevrespondenter.  
 

4.1	  Tid,	  kontinuitet,	  kontakt	  	  
Några återkommande begrepp som framträder som centrala för verksamheten är Tid, 
kontinuitet och kontakt därför har jag valt att redovisa studiens resultat under avsnitt som på 
olika sätt berör dessa tre begrepp. Inledningsvis beskriver jag kortfattat El Sistema Stjärnans 
verksamhet så som den förhöll sig vara under tiden för undersökningen. Därefter följer avsnitt 
under rubrikerna; Verktyg för musikalisk, social och mänsklig utveckling, 
Undervisningsmetoder, Gruppen och sammanhanget, Familjen och föräldrakontakten, 
Likheter och skillnader: El Sistema/musik- och kulturskolan, Att nå ut till alla samt Det unika 
med El Sistema. 
 

4.1.1	  El	  Sistema	  Stjärnans	  verksamhet	  
Elever och pedagoger i El Sistema Stjärnan samlades totalt fyra gånger i veckan. Tre gånger i 
veckan var det grupplektion och en gång i veckan träffades barn från olika grundskolor i 
området tillsammans med föräldrar och syskon på Vänstay. Storleken på instrumentgrupperna 
varierade beroende på vilken instrumentgrupp de tillhörde. Brassundervisningen var uppdelad 
i större grupper om cirka 7-8 elever på tisdagar och torsdagar men mindre grupper om 2-3 
elever på onsdagar. Pedagogerna betonade att de stora grupperna innebar flera fördelar, till 
exempel när det gällde elevernas utveckling att lära sig att respektera och lyssna på varandra. 
Samtidigt menade brasspedagogen att det gavs en större möjlighet att se till elevers 
individuella behov i de mindre grupperna. Pedagogerna som undervisade i stråk-grupperna 
hade ett annat upplägg. Oftast träffades alla, cello- och fiolelever, tillsammans. Här bestod 
grupperna av 10-14 elever, fördelat på ungefär lika många celloelever som fiolelever. Då och 
då förekom undervisning i halvgrupp, vilket innebar att celloeleverna var i en grupp och 
fioleleverna i en annan. Pedagogerna uttryckte att det gavs bättre möjlighet att undervisa 
tekniska svårigheter på respektive instrument i de små grupperna.  
 
Det visade sig att pedagogerna själva hade mycket frihet vad gällde hur de vill lägga upp 
undervisningen och vilket material de ville använda sig av. Ibland valde de att spela till cd-
skiva, eller att ackompanjera eleverna på piano eller gitarr. Sången hade en framträdande plats 
i det musikaliska lärandet. Sång, lek och lättare låtar, tillsammans med enklare rytmövningar 
och introduktion till notläsning varvades under lektionerna. Inför en stor konsert, som ägde 
rum på konserthuset tillsammans med GSO, var pedagogerna styrda av den planerade 
repertoaren.39 Alla El Sistemaskolorna hade repeterat samma låtar för att kunna spela dessa  
39. Konserten på konserthuset hör inte till ”en vanlig vecka”, men samarbetet mellan El Sistema och GSO är återkommande.  
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tillsammans på konserten. Några av låtarna hade eleverna spelat eller sjungit tidigare medan 
andra var helt nya. Lättare stämmor skrevs av pedagogerna för att även de elever som inte 
kommit lika långt skulle kunna vara med och spela på alla låtar. Konserten på Göteborgs 
konserthus sålde slut på biljetter och blev till slut två konserter för att alla föräldrar och 
släktingar skulle få en möjlighet att närvara. De föräldrar som kom för att lyssna på konserten 
visade på en stolthet över sina barn som hade fått spela tillsammans med GSO och det fanns 
till och med de föräldrar som gick på båda konserterna.  
 
På Vänstay deltog elever, föräldrar samt syskon från olika stadsdelar. Det lektes, sjöngs och 
åts tillsammans. Föräldrar och syskon fick också lyssna till barnen när de framförde låtar de 
lärt sig under lektionerna. Programmet för Vänstay var förhållandevis blandat. Vid några 
tillfällen lades störst fokus på att repetera låtar tillsammans, olika instrumentgrupper från 
olika grundskolor, inför konserterna på konserthuset i Göteborg. En gång deltog en mindre 
ensemble från GSO. De spelade för de samlade, svarade på frågor om instrumenten och 
spelade även tillsammans med eleverna. Att delta vid Vänstay är inget tvång och föräldrars, 
tillika elevers deltagande har visat sig gå upp och ned. Resultatet visar ändå att upplevelsen 
hos de allra flesta; elever, familjemedlemmar och pedagoger som deltar på Vänstay är att: 
”Wow, detta är kul”. Barn och föräldrar skrattade och hade roligt tillsammans. Vid ett tillfälle 
hände det dock att en elev gick därifrån med tårar i ögonen. Senare visade det sig att eleven 
blivit arg på en annan elev men la ingen större vikt på det. Dagen därpå umgicks eleverna 
med varandra på lektionen och allt verkade vara som vanligt igen.  
 

4.1.2	  Verktyg	  för	  social	  och	  mänsklig	  utveckling	  	  
Genom intervjuerna och de spontana samtalen, framgick det tydligt att pedagogerna var 
övertygade om att musiken kan tjäna som ett verktyg, för såväl musikalisk som social och 
mänsklig utveckling. El Sistema Stjärnan lägger stort fokus på tiden och gemenskapen 
tillsammans. Till detta hör inte bara musikundervisningen i sig, men också alla träffar de har 
tillsammans; Vänstay, konserter, lektioner, kontakten med familjerna och alla moment runt 
omkring som tillsammans bildar en helhet. Resultatet visar att den generösa tiden tillsammans 
i klassrummet och övriga samlingar genererar till att vara någonting positivt för den sociala 
utvecklingen. Vidare visar resultatet att pedagogernas helhetsbild av El Sistema är att skolan 
fyller ett viktigt socialt behov och att skolan är något betydelsefullt för både elever, föräldrar, 
pedagoger och samhälle. Pedagogerna visar ett stort engagemang och att de trivs med 
arbetsformen. En av pedagogerna tycker att kombinationen att undervisa halvtid i El Sistema 
och halvtid i ”vanliga” kulturskolan är en bra arbetskombination.  
 
Samtliga pedagoger menar att den kontinuerliga verksamheten, att elever och pedagoger möts 
flera gånger i veckan, spelar en viktig roll för relationsbyggandet, för undervisningen och för 
utvecklingen hos eleverna som grupp och individuellt. De ser också att gemenskapen och den 
sociala delen har stor betydelse och att det är positivt att det läggs fokus och tid på den sociala 
utvecklingen. Eva menar att: ”det allra, allra bästa är gemenskapen” och Per förklarar att El 
Sistema ”är väldigt mycket mer än just det här att man ska lära sig spela ett instrument, och 
det tycker jag är positivt”. Hanna menar att de sociala aspekterna är centrala, att elever och 
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lärare får en god social kontakt, att elever upprättar en god social atmosfär tillsammans och att 
gruppen spelar en väsentlig roll. Vidare beskriver hon att det är viktigt för eleverna att vara 
med i en orkester eller grupp för att få ett socialt sammanhang: ”jag tycker att det sociala är 
sjukt viktigt och det märker man också på en kulturskola på de barn som inte spelar i en 
orkester, det blir liksom inte samma sak” (Hanna). 
 
Pedagogerna talar om fördelar med att träffa eleverna flera gånger under samma vecka.  Det 
är då utveckling kan ske på ett speciellt sätt och som pedagog ”är man nära barnens vardag” 
(Sandra). En av pedagogerna anser att tiden tillsammans med eleverna är något av det 
viktigaste i El Sistema: ”Jag tycker det bästa med El Sistema är att vi har mycket tid med 
eleverna […] Det är den förutsättning som är den enskilt viktigaste tycker jag” (Per). 
Liknande tankar har även Eva och menar att kontinuiteten är ett bra sätt att kunna ta itu med 
saker som annars inte hade hunnits om eleverna bara har 20 eller 30 minuters lektioner en 
gång i veckan:  

 
När man träffar dom flera dagar i veckan då är det lite lugnare, man har lite mer 
möjlighet att ta dom där diskussionerna och nu har vi precis bestämt att vi ska ut å 
åka pulka nästa Vänstay, för att det har vi tid med. Vi kan umgås med dom så 
mycket därför att vi träffar dom flera dagar i veckan och det tycker jag är 
jättehäftigt. (Eva)  

 
Hanna menar att El Sistema blir roligare i och med att de träffar barnen oftare, de har mer tid 
tillsammans med dem och hon kan se en tydligare utveckling:  
 

Här blir det ju roligt på ett annat sätt liksom för här lär man ju känna barnen, de blir 
ju som våra barn liksom och man ser deras framsteg mer eftersom man träffar dem 
flera gånger i veckan. (Hanna)  

 
Pedagogerna uttrycker att de, trots El Sistema Stjärnans korta verksamma period, kan märka 
av en utveckling både hos eleverna som kollektiv grupp och i elevernas individuella 
utveckling, från att acceptera varandra och smälta samman som grupp bättre, till att ha lärt sig 
många nya saker:  

 
Som grupp tycker jag att dom har accepterat liksom varandra och vad vi kommer 
göra här inne, det har blivit en bättre sammanhållning tycker jag […] Dom har ju 
gått från att inte kunna någonting till att kunna massa grejer både liksom rent 
praktiskt hur man spelar och vad delarna heter på instrumenten och till uppförande 
och disciplin, lyssna och föreställa sig vad låten handlar om eller vad saker och ting 
heter a sånna grejer. (Hanna)  

 
Per förklarade att det vid starten fanns elever som till en början hade svårt att delta i 
undervisningen men att det vid tiden för studien märktes en stor skillnad: 
 

Vi har ju sett elever som har haft väldiga problem i början att delta i 
undervisningen och	  gjort allt annat än det som vi andra har gjort, och så har jag sett 
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flera fall där sådana oroliga element liksom på något sätt kommit till ro och delta 
på ett helt annat sätt och det är ju väldigt glädjande å se att det kan uppstå. (Per) 
 

Resultatet visar på att elevernas respekt för varandra, samarbetsförmåga, 
koncentrationsförmåga, förmåga att lyssna på instruktioner liksom lusten att lära sig saker 
varierade från dag till dag. Svängningarna berodde ibland på vilka elever som var närvarande 
och andra gånger kunde det fungera utmärkt även när alla i gruppen var samlade, dock var det 
svårt att se vad som gjorde den egentliga skillnaden. Vidare bekräftar pedagogerna att El 
Sistema är en långvarig process där de som lärare måste låta saker få ta tid och att ”det finns 
hur mycket som helst kvar att jobba med” (Eva).  
 

4.1.3	  Undervisningsmetoder	  	  	  
I El Sistemaskolornas styrdokument nämns bland annat att El Sistema inte är någon specifik 
metod. Eva nämner att grundaren Abreu själv sagt att: ”gör inget system av El Sistema – utan 
jobba utifrån de förutsättningar som finns där ni är”. När det gäller vilka metoder lärarna 
använder så visar det sig att det handlar såväl om etablerade metodskolor, vad 
styrdokumenten föreskriver men framförallt hur lärarna använder sina tidigare erfarenheter av 
undervisning. Eva berättar vidare och bekräftar att El Sistema inte handlar om en viss 
undervisningsmetod men att varje pedagog istället använder de metoder som de själva känner 
sig trygga med: ”det är väldigt, väldigt personberoende och det är det som jag tror är El 
Sistemas styrka, att vi blandar det vi redan kan och sen så lär vi oss fler saker av varandra” 
(Eva). Eva framhåller att det givetvis finns inslag av vissa metoder, att en del metoder tar 
större plats än andra och att Suzuki och Dalcroze kanske är de som visar sig mest. Metoderna 
hon nämner återfinns också i styrdokumenten. Eva understryker att Suzukimetoden är en 
metod som ligger nära det El Sistema också arbetar för, bland annat den starkt präglade 
föräldramedverkan och att elever och lärare ses flera gånger i veckan. Eva nämner också att 
Dalcroze och rytmiken är en naturlig del av undervisningen och att ta in musiken med alla 
sinnen prioriteras, så som Dalcroze förespråkade. Vidare menar Eva att: ”det finns ju en 
mängd fler pedagogiker som man kan nämna men de [tidigre nämnda] är nog de tydligaste 
som man kan se.” Även de andra pedagogerna nämner att rytmiken ryms i undervisningen och 
att den många gånger är gehörsbaserad. Vidare berättar de också att det inte finns någon 
specifik metod som de använder sig av: ”vi har väl uppfunnit vår egen metod […] det beror 
nog mycket på vad det är för lärare, så vi har ingen specifik metod som vi följer eller så” 
(Per). Sandra nämner också att vanliga traditionella spelböcker används ganska flitigt och att 
hon plockar från lite här och där.  
 
I styrdokumenten för El Sistemas verksamhet betonas att undervisningen ska utgå från 
klassisk musik och folkmusik från olika delar av världen. Vid tiden för studien visar resultatet 
att den klassiska musiken inte tar upp störst fokus under lektioner och samlingar i El Sistema 
Stjärnan. Den klassiska musiken var inte en lag. Pop, schlager och enkla visor fanns också 
med på repertoaren. Däremot gjordes ansträngningar i undervisningen att närma sig klassisk 
musik i mindre portioner, dels genom att eleverna fick lyssna på klassiska verk under 
lektioner, dels genom att de fick spela tillsammans med GSO samt lyssna på ensembler från 
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GSO vid olika tillfällen. Vidare, utifrån vad som togs upp i bakgrunden om arbetssätt och 
undervisningsmetoder, bekräftar resultatet att sången är en naturlig del av undervisningen. 
Sången användes bland annat för att träna elevernas gehör och vara ett komplement till den 
instrumentala musiken. Resultatet tyder på att pedagogerna använde sånger för att lära 
eleverna nya låtar. Många av sångerna var sånger som eleverna kände till sedan tidigare och 
pedagogerna satte samman lättare stämmor som kunde spelas samtidigt som eleverna sjöng. 
Under konserterna på konserthuset i Göteborg var eleverna med och spelade eller sjöng i stort 
sett under alla nummer som konsertens program bestod av. Antingen spelade de melodi eller 
lättare stämmor. Några nummer var arrangerade på det viset att vissa barn sjöng när andra 
spelade och ibland gjordes rörelser till musiken samtidigt som eleverna sjöng eller spelade. På 
så sätt blev det möjligt för alla elever att vara med i stort sett i varje nummer under konserten.  
 
Överensstämmande med styrdokumenten är att orkestern och kören utgör en viktig del av El 
Sistemas verksamhet, vilket bekräftades genom observationer och intervjuer. En 
körverksamhet existerar, dock observerades inte körverksamheten mer än under konserterna. 
El Sistema Stjärnan hade vid tiden för studien inte någon befintlig orkester liknande 
symfoniorkester. Däremot, enligt pedagogerna, är målet och drömmen att detta ska bli en 
möjlighet framöver. Än så länge är det grupplektionerna som utgör orkestrarna och 
”minisamhällena” samt Vänstay, där de olika elev- och instrumentgrupperna från olika 
stadsdelar får möjlighet att spela tillsammans.  
 

4.1.4	  Gruppen	  och	  sammanhanget	  	  
Ett tema som ofta återkommer i intervjuer och samtal är ordet sammanhang. Här uttrycker 
pedagogerna att de vill bidra till att eleverna sätts i ett sammanhang och menar att det är 
viktigt för barnen att de får ett sammanhang då de får känna att de är del av någonting större. 
Sandra förklarar med följande ord: ”Jag tror det kan vara bra att man känner ’jag tillhör 
någonting’ och ’jag är viktig och fyller en funktion’.” Hanna framhåller att El Sistema många 
gånger handlar om att skapa ett sammanhang för ”barn som inte har samma förutsättningar 
som andra”. Hon talar också om att en av tankarna bakom El Sistema är att det ska fungera 
som ett minisamhälle och att gruppen eller orkestern får vara ett verktyg för det:  
 

Om man tänker på samhället som stort fast det ska överföras till en lite grupp fast 
med instrument, för det är även så en symfoniorkester fungerar - att alla har var sin 
del liksom, […] Man gör liksom olika saker och alla är lika viktiga och det kan 
man se som ett litet minisamhälle här inne, som man ska lära sig då att lyssna och 
respekt och det gör man via att spela musik. (Hanna)  
 

Pedagogerna talar om gruppen som en bra lärandeform där eleverna alltså inte bara lär sig av 
läraren men också med hjälp av varandra. Eva berättar om en pojke som ordagrant sagt ”Jag 
vill verkligen vara i en grupp för där kan vi hjälpa varandra.” Vidare menar hon att ett barn 
troligtvis har en förståelse för detta och betonar att de flesta elever kan och vill respektera och 
hjälpa varandra.  
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Enligt Per sker i grupperna en annan slags utveckling än den som äger rum under de enskilda 
instrumentallektionerna. Han beskriver att han har märkt en större social och spelmässig 
utveckling hos de elever som deltar i El Sistema och han menar att grupplektionerna är en 
viktig nyckel till utvecklingen. I och med gruppundervisning och orkestern kommer också en 
viktig del som innefattar att eleverna ska få förebilder i sin egen ålder och även äldre 
förebilder. Eva menar att förebildandet är en väsentlig del för elevernas utveckling och 
framhåller att eleverna kan vara förebilder för varandra samtidigt som lärare och verksamma 
musiker blir andra slags förebilder. Med hjälp av att eleverna skaffar förebilder skapas 
ytterligare en dimension av sammanhang och gruppkänsla.   
 

4.1.5	  Familjen	  och	  föräldrakontakten	  
För att El Sistema ska kunna vara en verksamhet som fungerar socialt förklarar Eva att 
familjen och föräldrarna behöver inkluderas på något sätt, därför startades Vänstay som blivit 
ett centralt samlingstillfälle. Eva berättar att det vid Vänstay ges möjligheten för barn och 
vuxna att umgås genom att leka lekar, sjunga, spela musik och att äta tillsammans, vilket 
också bekräftas genom resultatet av observationerna. Ett återkommande tema i intervjuerna 
med pedagogerna är att de ser föräldrakontakten som en stor fördel:  

 
Man träffar många föräldrar varje vecka, så det tycker jag är väldigt positivt och 
man lär känna familjerna mer […] det känns mer verkligt, eller som en riktig 
verksamhet, det är inte bara det att föräldrarna liksom lämnar sina barn och inte har 
någon insyn liksom, i kulturskolan träffar jag föräldrarna en gång om året i princip 
eller en gång per termin eller i samband med konserter och så där, så det blir ju 
väldigt lite. (Per)  
 

Även Hanna betonar att föräldrarna spelar en betydande roll i El Sistema och beskriver: ”det 
känns som att man får en annan kontakt med familjerna så det inte bara blir eleverna man 
träffar, men man har också kontakt med deras föräldrar och syskon.” 
 
Vidare förklarar Eva att namnet Vänstay är en ordkombination av engelskans Wednesday, vän 
och stay. Varje onsdag stannar vänner på Vänstay och idén med Vänstay är att bygga en god 
familjekontakt samt att inkludera barnens föräldrar och syskon så mycket som möjligt. Varje 
gång sjunger barn, föräldrar och pedagoger Vänstaylåten, som skrevs speciellt för Vänstay. 
Många elever och familjer kommer vecka efter vecka till Vänstay men samtidigt visar 
resultatet att det är svårt att få alla att komma. Sandra menar att det efter en termin fortfarande 
finns någon elev och några föräldrar som aldrig haft möjligheten av olika anledningar att 
närvara på Vänstay: ”alltså alla föräldrar har ju än så länge inte anammat det här att komma 
på allt, det finns fortfarande barn som knappt varit på Vänstay” (Sandra). Vilka anledningarna 
varit till varför föräldrar inte anammat att komma än har inte alltid varit uttalat. Det nämns att 
några föräldrar helt enkelt arbetar och andra kanske haft svårigheter att ta sig till lokalen där 
Vänstay ägt rum. Trots att vissa föräldrar inte dyker upp förklarar Hanna att kontakten och 
relationen till föräldrarna spelar en jättestor roll, vilket även Per bekräftar.  
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Resultatet visar på att pedagogerna strävar efter att upprätta en god dialog med elevernas 
föräldrar. Några pedagoger valde att informera föräldrar via telefon för att själva tala med 
dem om det uppstod något problem under någon lektion. Samtliga pedagoger bekräftade att 
det är viktigt att ständigt ha en god kontakt och dialog med föräldrarna för en hållbar 
verksamhet.  
 

4.1.6	  Likheter	  och	  skillnader:	  El	  Sistema/musik-‐	  och	  kulturskolan	  
Enligt pedagogernas uppfattningar finns en hel del skillnader i jämförelse med musik- och 
kulturskolans traditionella sätt att undervisa, utifrån var och ens tidigare erfarenheter. 
Samtidigt talas det också om många likheter som El Sistema inte hade klarat sig utan. Eva 
förklarar att El Sistema är en del av kulturskolan i Göteborg och hade helt enkelt inte funnits 
om det inte varit för kulturskolans viktiga arbete och verksamhet i Göteborg; ”El Sistema är 
ingen förutsättning för kulturskolan men kulturskolan är definitivt en förutsättning för El 
Sistema” (Eva). Kulturskolan i Göteborg har en lång tradition av strävan och ambition att alla 
ska få vara med och vara delaktiga i kulturskolans verksamhet. Eva menar att kulturskolans 
verksamhet i Göteborg är bra på att nå många barn och ungdomar, vilket är en strävan som El 
Sistema verkligen försöker anamma men det är också en strävan som de försöker ta ännu lite 
längre. Eva understryker att skillnaden är de tre återkommande orden; tid, kontinuitet, 
kontakt: ”tiden - att vi träffas ofta. Kontinuitet - att vi verkligen försöker vara på plats varje, 
varje, varje vecka. Kontakten – och kontakten tror jag nog är det största skillnaden.” Samtliga 
pedagoger bekräftar att det är en stor skillnad mellan kulturskolan och El Sistemas 
ansträngning att inkludera föräldrarna och därmed upprätta en bättre kontakt med föräldrarna: 
 

I den vanliga undervisningen är det väldigt svårt att få kontakt med föräldrarna, det 
är jättesvårt och jag har försökt jättemånga gånger att göra vänföreningar och 
föräldraföreningar och allt möjligt – och det är supersvårt att få dem att komma 
många gånger. (Eva)  

 
Genom Vänstay ges möjligheter till att lära känna elevers föräldrar på ett annat sätt än i 
kulturskolan, berättar Hanna, och anser att det bidrar till en stor skillnad i relationsskapandet. 
Hanna menar bland annat att hon får en bättre helhetsbild av elevernas vardag genom att 
också lära känna föräldrarna och familjerna. Möjligheter att ha tid att träffas och prata med 
föräldrarna ges inte på samma sätt i den traditionella kulturskolan. Även Per bekräftar att det 
är en skillnad i kontakten med föräldrar till elever i vanliga kulturskolan och El Sistema: 
 

Fördelarna tycker jag är den här kontinuiteten och kontakt man har med föräldrarna 
[…] jag har ju betydligt mer kontakt med föräldrarna till El Sistemaeleverna än 
med föräldrarna till mina elever på kulturskolan. (Per) 	   

 
Pedagogerna understryker också att tiden är en stor skillnad i jämförelse med den vanliga 
undervisningen i kulturskolan och hävdar att de får en bättre kontakt och relation till eleverna 
i El Sistema i jämförelse med elever i kulturskolan, bland annat tack vare tiden och 
kontinuiteten. Den kontinuerliga gruppundervisningen är någonting som pedagogerna menar 
är en skillnad från vanliga kulturskolan och hävdar att det i kulturskolan är mer fokus på den 



 

46 

individuella undervisningen. Samtidigt som det talas om gruppundervisning som en fördel 
menar pedagogerna också att det finns tillfällen då det är bättre för ett barns utveckling att 
undervisas enskilt:  
 

Det passar inte alla med gruppundervisning […] Det finns barn som mår bättre av 
att ha det riktigt lugnt och stilla och dom är ju också med i ”alla” begreppet. Dom 
måste ju också få lov att lära sig ett instrument och om dom inte klarar av 
gruppundervisningen p.g.a. någon egen egenskap som dom har, då måste också 
dom erbjudas en möjlighet – och det har dom på kulturskolan. (Eva)  

 
Vidare berättar Hanna att även om hon får mycket tid med eleverna i grupp så kan hon ibland 
sakna det där med att få ”pilla” lite extra med elevers hantverkskunskap när det gäller 
instrumentet. Det har hon större möjlighet med eleverna i kulturskolan och under de enskilda 
instrumentallektionerna: ”Så det är väl en nackdel kanske att man inte har lika mycket tid för 
varje elev för att de ska kunna utvecklas fortare, och det är ju väldigt mycket pill med ett 
instrument” (Hanna).  
 
Under den hittills relativt korta period El Sistema Stjärnan funnits har en del av pedagogerna 
dock erfarit att elever slutat:  

 
Jag ser ju barn som är väldigt entusiastiska och som älskar att spela och att vara 
med på detta och som verkar trivas väldigt bra att vara en del av detta. Sen ser jag 
ju också barn som säger att det är tråkigt osv, så det finns ju en spridning där […] 
till viss del kanske det beror på att vissa trivs väldigt bra med musik, tycker det är 
roligt med musik osv och andra kanske inte tycker att det är så roligt med musik, 
det kan väl inte alla göra [...] det har ju varit elever som slutat och då får det väl 
vara så. (Per)  

 
Följaktligen visar resultatet att liksom i den vanliga kulturskolans verksamhet slutar elever 
även i El Sistema. Under min tid vid El Sistema Stjärnan fick jag själv mycket riktigt se att 
elever avbröt deltagandet, men också elever som kom tillbaka. Resultatet tyder på att det finns 
många andra saker som drar och lockar elevers fritidsintresse vilket jag ger exempel på senare 
under rubriken Eleverna har ordet. Dock visar resultatet även på att det inte var självklart för 
en elev att kunna sluta eller hoppa av hur som helst. Såvida inte något särskilt skäl gavs så 
förhöll sig pedagogerna till riktlinjerna av att eleverna skulle vara delaktiga terminen ut.  
 

4.1.7	  Att	  nå	  ut	  till	  alla	  
Pedagogerna är överens om att El Sistema är ett bra sätt att nå ut till fler av de barn och 
ungdomar som vanligtvis inte nås av den traditionella musik- eller kulturskolan. Per menar 
att:  
 

Med El Sistema så ger vi ju även dom barn som kanske inte skulle hitta till 
kulturskolan möjlighet att lära sig å spela ett instrument och få kontakt med den 
etablerade musikvärlden och utbildningsvärlden och så vidare, så det hoppas jag att 
mitt och andras arbete kommer innebära, att det är lika självklart för en elev som 
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kommer från något annat land att söka till en musikfolkhögskola eller gå med i 
någon ungdomsorkester. (Per)  

 
Det framkom under studiens gång att El Sistema fått ett rykte om sig att bara vara till för de 
”fattiga”. Detta är något som pedagogerna inte instämmer i och Eva förklarar att det ibland 
kan bli en sned syn på de människor som El Sistema möter och når ut till med sin verksamhet; 
förortsbarnen, de som inte har någonting att göra, ”de fattiga”, de som lever i utanförskap. 
Men Eva betonar att de inte vill se situationen på det sättet och tycker egentligen att en 
människa till exempel är fattig om den inte känner någon människa som kommer från en 
annan kultur. Vidare berättar Eva att stämpeln El Sistema fått bland annat kan bero på att 
skolan startades i Venezuela som ett sätt att bryta fattigdomens cirklar och ta bort barnen från 
gatan och kriminaliteten. Hon menar att vissa förutsättningar, till exempel att barn riskerar att 
bli skjutna på vägen hem från skolan finns inte på samma sätt i Sverige. För att El Sistema ska 
kunna innebära ett verktyg för bland annat integration, betonar Eva att det betyder att alla ska 
få vara med. Hon berättar att: 

	  
El Sistema blev, när det kom till Sverige, ett förortsprojekt […] men det jag tänker 
med El Sistema är att det aldrig kan bli ett riktigt integrationsprojekt förrän alla är 
med, och alla betyder alla - olika stadsdelar, olika inkomst, olika åldrar, olika 
instrument liksom - därför skulle jag vilja säga att El Sistema är till för alla och 
fattigdomen är mycket större än ekonomisk fattigdom. (Eva)  

 
Vidare förklarar Eva att trots en strävan att nå ut till så många barn och ungdomar som 
möjligt, finns det de gånger då det är uppenbart att det inte passar alla att spela ett instrument. 
Hon menar att alla kanske inte har ett intresse att lära sig musik och det passar inte alla att 
spela fyra gånger i veckan. Vidare berättar hon att det är väldigt bra att kulturskolan finns där 
elever kan få 20 minuter långa lektioner, en gång i veckan. Hon förklarar också att alla 
instrument inte är representerade i El Sistema, piano till exempel. Tidigare nämnde Eva att det 
också finns de barn som inte klarar av gruppundervisning av olika skäl, då blir det genast 
mycket svårare att inkludera dem. I styrdokumenten (se bilaga 3) kan vi ta del av El Sistemas 
mål att ha ett inkluderat förhållningssätt i relation till barn med funktionsnedsättning. I 
nuläget har El Sistema Stjärnan mindre bra beredskap och resurser för barn med 
funktionsnedsättning men önskan är att också kunna hitta ett sätt att nå och även inkludera 
barn med funktionshinder inom en snar framtid.40  
 

4.1.8	  Det	  unika	  med	  El	  Sistema	  	  
En intressant fråga för denna studie är ifall El Sistema är en musikskola utöver det vanliga 
eller någonting att kalla unikt? Eva menar att skolan egentligen inte något unikt i sig, det finns 
människor överallt som jobbar och kämpar för samma saker världen över. Vidare framhåller 
hon att det som är unikt med El Sistema i ”musikvärlden” är helt enkelt att de erkänner att de 
 
40. Enligt Fronczak (2001) råder det grundläggande beredskap hos kulturskolorna i Göteborgs stad att ta emot barn med 

funktionsnedsättningar och projektet En kulturskola för alla är ett nyligen pågående projekt med ambitionen att nå ut till fler barn och 

ungdomar med funktionshinder.  
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försöker göra ett bättre samhälle och att det behövs en stor förändring: 
 

Jag tror att det som är unikt med El Sistema är att vi är medvetna om den 
ansträngningen, som väldigt många gör, så det är ju inte något unikt - men det är att 
vi gör det egentligen och vi är medvetna om det och vågar säga att vi tror att vi 
jobbar för ett bättre samhälle; ”ja, vi tror att vi jobbar för integration, ja, vi tror att 
orkestern kan hjälpa barnen att utveckla en god självkänsla”. (Eva) 

 
Förutom Evas tankar om det unika med El Sistema förklarar en annan processledare tidigare i 
bakgrunden, att det unika med El Sistema är tiden och kontinuiteten, vilket resultatet också 
bekräftar.  
 

4.1.9	  El	  Sistema	  –	  en	  ”bubbla”?	  	  
På frågan om det finns något som är negativt med utvecklingen av El Sistema har 
pedagogerna svårt att komma med konkreta svar. Det enda som Eva påpekar är att det kan 
finnas en risk, en liten risk, att El Sistema skulle bli en ”bubbla” men att det i allra högsta grad 
ska undvikas. Hon berättar också att hon upplevt att andra utomstående tror att pedagogerna 
och de som jobbar med El Sistema tror, att El Sistema vore bäst i världen, vilket hon inte kan 
se några spår av själv. Hon understryker samtidigt att El Sistema är absolut inga nya tankar, 
”det är egentligen inga nya idéer alls, det här har ju kulturskolelärare velat i alla tider – tid, 
kontinuitet och kontakt - snälla nån, det är väl det alla längtar efter.” Hon menar vidare att det 
är oftast kommuners strama budget som sätter käppar i hjulet för att sådana här saker inte kan 
hända och bli verklighet. I Göteborg backas El Sistemaskolorna bland annat upp ekonomiskt 
av kulturskolan och kulturellt utvecklingsstöd.  
 

4.2	  El	  Sistema	  =	  roligt	  	  
I följande avsnitt redogör jag först och främst för elevers tankar och svar om El Sistema 
Stjärnan, positiva så som negativa. För att ge en bild av elevernas uppfattningar i förhållande 
till pedagogernas har eleverna rubrikerna; Elevernas reflektioner och framtidsplaner, Att lära 
sig mycket är också roligt samt Elevernas tankar om Vänstay.  
 

4.2.1	  Elevers	  reflektioner	  och	  framtidsplaner	  	  
Vid elevintervjuerna och genom observationerna visade det sig att det fanns vitt skilda tankar 
bland elevernas uppfattningar om vad som är roligt och inte roligt. Resultatet tyder på att de 
allra flesta elever uppskattar El Sistemas verksamhet och menar att El Sistema är någonting 
roligt, men det finns också elever som visar på motsatsen. I El Sistema Stjärnan mötte jag 
elever som redan efter en termin hade framtidsplaner som musiker, samtidigt som det också 
visade sig finnas elever som slutade och hellre ville hålla på med andra saker på sin fritid.  
 
Under studiens gång framgick att elever hade olika åsikter om El Sistema Stjärnans 
verksamhet. En elev kunde inte komma på någonting som var roligt och ville hellre hålla på 
med någon sportaktivitet. Eleven ifråga tyckte bara att det var roligt första gången men vid 
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tiden för studien var allt tråkigt och eleven menade att det bland annat berodde på; ”för att vi 
måste spela samma musik hela tiden” (Albin). En annan elev ville hellre vara med sina 
kompisar efter skolan eftersom ingen av kompisarna var med i El Sistema. Efter en lektion 
antecknade jag följande: ”En elev dyker upp innan lektionen och menar att den absolut inte 
vill vara med i El Sistema längre. Tydligen verkar inte alla tycka att El Sistema är gööör kul” 
(Fältanteckningar 17/1 2012). För den eleven var det av större betydelse att få vara med de 
tidigare kompisarna än att träffa nya i El Sistema och lära sig spela ett instrument. Hos de 
allra flesta elever verkar det dock råda en annan uppfattning: ”I början av lektionen berättar 
några elever att en annan elev i klassen har slutat El Sistema, men de är väldigt säkra på att de 
själva aldrig ska sluta, ’aldrig, aldrig, aldrig’.” (Fältanteckningar 18/1 2012).  
 
Trots att de fanns elever som slutade eller på andra sätt visade på ointresse så var ordet roligt 
den mest återkommande beskrivningen av El Sistema. En elev tycker att allt är roligt men har 
svårt att beskriva exakt vad som är roligt och menar att det allra bästa är att ”man får snacks 
[tänker] och att man får ha roligt” (Petter).  
 
En fråga som ställdes till eleverna var om det tyckte någonting var tråkigt eller jobbigt med El 
Sistema? De allra flesta elever svarar att det inte finns någonting som de tycker är tråkigt eller 
jobbigt. När eleverna ska ta med instrumenten hem finns en antydan av att det är jobbigt att ta 
med instrumenten för de är tunga att bära, vilket också Julia bekräftar. Hon förklarar även 
samtidigt att:  

 
Det är väldigt bra att ha ett instrument men jag kan få ont i axlarna […] det finns 
inget som är tråkigt egentligen, men det är när någon är elak eller slåss, för ibland 
så när jag nuddar en tjej så börjar den slåss...men annars är allt bra. (Julia) 

 
Några elever har drömmar om framtiden som musiker och verkar redan ha fått förebilder 
bland pedagogerna och musikerna i GSO. Under en lektion utbrister en elev att den vill bli 
musiklärare precis som Hanna. På frågan om vad de tyckte om konserten med GSO på 
konserthuset svarar en elev ”jag tror jag faktiskt ska börja i den [orkestern] när jag blir stor” 
(Petter). En annan elev förklarar att hon vill spela i El Sistema länge och tillägger: 
 

När jag slutar i El Sistema och blir tillräckligt stor och får tillräckligt med pengar 
så ska jag köpa ett instrument som jag kan spela på det – volla! jag kommer med i 
Symfonikerna. (Julia)  
 

Dagarna efter att de två stora konserterna hade ägt rum på tillsammans med GSO var 
upplevelserna bland eleverna blandade, Några elever visade på att de upplevde konserterna 
som ansträngande, bland annat att hålla koncentrationen under en så pass lång tid.  Andra 
elever uttryckte att det var något av det roligaste de varit med om. Någon elev visade sin 
förtjusning och någon elev sa att den inte vill göra om det. Men när en av pedagogerna 
berättar att nästa stora konsert kommer äga rum på Liseberg blev gensvaret genast någonting 
annat och i sort sett hela gruppen utbrast i jubel. 
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Trots att det fanns elever som uttryckte sitt missnöje med El Sistema verkar de allra flesta 
elever vara överens om att El Sistema är någonting roligt. Deltagandet i El Sistema innebär för 
eleverna att de lär sig spela ett instrument och samtidigt ha roligt, punkt slut. Att det också är 
en musikskola som främjar integration eller har ett uttalat syfte att göra ett bättre samhälle 
framkom inte i studien som något som eleverna lade särskilt stor vikt i.  
 

4.2.2	  Att	  lära	  sig	  mycket	  är	  också	  roligt	  
Resultatet tyder på att eleverna tycke att det är roligt att lära sig spela ett instrument. Klara 
säger att El Sistema innebär ”Att man får lära sig mycket varje dag … att man spelar - och 
väldigt, väldigt mycket lär sig spela fiol eller cello eller vad det är man spelar.” Vid några 
olika tillfällen förklarar pedagogerna för eleverna att de ska se upp och vara försiktiga när de 
packar ihop sina instrument. Varav bland annat en elev visar på en lite djupare förståelse, att 
inte göra illa varandra, Julia säger att:  

	  
Jag har lärt mig att stressa inte med att packa upp, då kanske man typ […] ställer 
den på någons fot eller lägger den på någons fot för dom är väldigt tunga. (Julia) 

 
Några andra elever beskriver att de lärt sig mycket om orkestern och ”dirigemten” (en elevs 
uttryck) och verkar samtidigt förundrade och stolta över dessa lärdomar när de förklarar ”att 
det var roligt att spela med Göteborgs symfoniker”. Fnissande förklarar Moa en lärdom om 
dirigenten: ”jag trodde bara att dirigemten använde händerna men sen så kom jag på att han 
använde pinnen när vi skulle på konserten.”  
 
Vid intervjuerna får jag förklarat att leken är en stor del av El Sistema. Julia menar: ”att man 
lär sig nya lekar som man inte visste förut” och att leka ”verkligen är roligare än att spela”. 
Klara förklarar också att det är roligare att leka men säger samtidigt om El Sistema; ”det allra 
roligaste är att ibland så får vi leka några lekar och jag tycker om att spela på min fiol och få 
nya vänner.”  
 

4.2.3	  Elevers	  tankar	  om	  Vänstay	  	  
Vid ett Vänstay med elever från en annan El Sistemaskola frågar en av pedagogerna hur 
eleverna skulle förklara vad Vänstay innebär? ”Att spela musik, att sjunga tillsammans, att 
fika tillsammans och träffa nya vänner” får pedagogen som svar (Fältanteckning, El Sistema 
konferens 20/1 2012). Sara berättar i intervjun att det roligaste med Vänstay är att äta mat för 
hon är alltid hungrig på Vänstay, vilket även Moa instämmer i. Julia förklarar att på Vänstay 
ges det möjlighet att lära känna varandra bättre och kanske Julia har börjat förstå att det också 
ges möjlighet till större förståelse för varandras kulturer:   
 

Då får man träffa varandra och sen så leker vi lite och sånt så man känner varandra 
bättre, osså är vi lite blyga så vi vågar direkt inte säga hej men a ... man träffar 
varandra där i ett jätte stort rum å spelar å leker […] då tar man med sig mat och då 
får man smaka på andras maträtter och så kan man tänka såhär: det här kanske dom 
äter någon gång.” (Julia)  
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En pedagog berättar om en elev som såg sin pappa leka med en annan pappa på ett Vänstay 
varvid eleven förvånat utbrast ”titta, pappa leker!” Pedagogen menade att leken på Vänstay 
även kan spela roll för föräldrarna som i sin tur kan leda till ytterligare glädje hos barnen. 
Efter en lektion kommer en elev fram till mig och visar sin besvikelse över att det inte ska 
vara något Vänstay samma dag:  
 

En elev är besviken över att det inte är något Vänstay ikväll. Jag förklarar att det 
beror på lördagens konserter och att de får vila ikväll. Hon sätter armarna i kors 
och menar bestämt att hon tycker att det är tråkigt utan Vänstay. (Fältanteckning, 
25/1 2012)  

 
Resultatet pekar på att Vänstay är en uppskattad del av El Sistema, samtidigt som det fanns de 
gånger då knappt en tredjedel av barnen dök upp på samlingen. Någon elev förklarade att han 
eller hon inte hinner komma på grund av läxor som måste göras, några andra elever skulle en 
gång på klassfest och vissa elever menade att föräldrarna inte kunde köra dem till 
samlingslokalen av olika anledningar.  
 

4.3	  Sammanfattning	  	  
Sammanfattningsvis visar resultatet att några av El Sistema Stjärnans verktyg för musikalisk 
och social utveckling är tid, kontinuitet och kontakt. Möjligheten att få mycket tid med 
eleverna, kontinuerliga lektioner och andra samlingar som även inkluderar föräldrar och 
professionella musiker är väsentliga faktorer för verksamheten. Detta medför möjligheter att 
upprätta goda kontakter mellan barn, pedagoger, professionella musiker och barnens familjer. 
Gruppundervisningen är ett viktigt verktyg och en utgångspunkt för verksamheten. 
Pedagogerna menar att stor vikt läggs på elevernas utveckling i förhållande till gruppen samt 
samarbete och samspel. Kontakten med elevernas föräldrar prioriteras högt och Vänstay är ett 
sätt att inkludera familjerna. Samtliga pedagoger visar på ett stort engagemang och att de trivs 
bra att arbeta enligt El Sistemas modell. I vissa avseenden visar resultatet att El Sistema skiljer 
sig en del från den traditionella frivilliga musikundervisningen men samtidigt hade El Sistema 
inte funnits om det inte varit för traditionella kulturskolans verksamhet i Göteborg. 
Pedagogerna har en mycket positiv inställning till El Sistema Stjärnans utveckling och 
understryker att verksamheten ger de barn som vanligtvis inte nås av den frivilliga 
musikundervisningen större möjlighet att delta. Några elever har redan framtidsplaner som 
musiker och de allra flesta elever uttrycker att El Sistema Stjärnan är någonting kul, att det är 
roligt att lära sig spela ett instrument, leka och äta mat tillsammans. 
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5 Diskussion  
I studiens sista del diskuterar jag valet av metod och för en diskussion kring resultat studien 
givit i förhållande till den tidigare forskningsöversikten i bakgrunden. I relation till resultatet 
redogör jag för huruvida studiens syfte har uppnåtts, vilket jag anser vara uppfyllt. Jag tar 
även upp aspekter i förhållandet till det sociokulturella perspektivet och för en vidare 
diskussion utifrån rubrikerna; Inledande diskussion, El Sistema Stjärnans verksamhet, 
arbetssätt och metoder, Möjligheter för samhällelig förändring och integration, Vidare 
forskning samt Avslutande reflektioner.  
 

5.1	  Val	  av	  metod	  
Valet av etnografisk metod har enligt min mening visat sig vara en lämplig metod för just 
denna studie. Att bygga empirin på en mångsidig datainsamling har fallit sig naturligt och 
även nödvändigt i många avseenden. De deltagande observationerna har varit viktiga både för 
att bygga en relation med eleverna innan intervjuerna och för att kunna ställa mer relevanta 
intervjufrågor. Vid intervjuerna har jag kunnat förstå på ett djupare plan hur respondenterna 
tycks uppleva El Sistema och vad som är positivt och vad som inte är positivt enligt dem 
själva. Förståelse för detta har jag även byggt vid observationerna men jag anser att 
intervjuerna varit ett nödvändigt komplement till de deltagande observationerna. De spontana 
samtalen har fungerat som en slags förstärkning till helhetsbilden där jag fått ta del av både 
pedagogers och elevers spontana tankar och upplevelser. De intervjuade personerna fick i 
förväg inte reda på vilka frågor jag skulle ta upp vid intervjuerna, däremot fick de tidigare ta 
del av syftet med studien. Intervjuerna utformades som ett samtal och jag anser att jag fick, i 
vissa fall spontana, väl formulerade svar från respondenterna. Hade respondenterna fått ta del 
av intervjuguiderna innan själva intervjun ägde rum hade kanske svaren blivit annorlunda 
formulerade.  
 
Vidare skulle jag vilja tillägga att det optimala för en studie som denna, skulle vara att 
intervjua betydligt fler elever och pedagoger samt även elevernas föräldrar för att kunna få en 
än mer gedigen bild av verksamheten. Vid ett tidigt skede av studien bestämde jag mig för att 
intervjua elever och pedagoger. Även om jag fått ta del av föräldrars intryck under Vänstay 
och från andra håll, men i andra hand, kan jag nu efter undersökningen dra slutsatsen att det 
hade varit högst intressant att också intervjua föräldrar. För att förstå helhetsbilden ytterligare 
hade det varit en fördel att närvara vid fler undervisningstillfällen med andra elevgrupper som 
är delaktiga i El Sistema Stjärnan, bland annat i körverksamheten och förskola, som precis 
startat. Min slutsats är, utifrån de förutsättningarna som fanns, att en månad erbjöd för lite tid 
till att få möjlighet att besöka och närvara vid fler områden av verksamheten. Jag tycker mig 
ändå kunna se en tydlig bild och jag har fått en god förståelse av hur verksamheten fungerar 
men helhetsintrycket hade kanske blivit någonting annat om jag sett mer av de övriga 
undervisningsområdena.  
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5.2	  Inledande	  diskussion	  	  
Nationella och internationella studier (Bamford, 2009; Catterall, 1999; Paulsen, 1996) pekar 
på musikens betydelsefulla roll i barns och människors sociala och mänskliga utveckling, 
bland annat för att skapa gemenskap och teamkänsla. Om El Sistema i Sverige kan bli en 
bestående mötesplats för barn, unga och vuxna från olika sociala sammanhang och kulturer 
återstår att se. Denna studie kan endast visa hur skolorna arbetar för hur det ska bli möjligt. 
Dock visar studier (Bamford, 2009; Catterall, 1999) att deltagande i konstnärliga 
verksamheter under uppväxten har betydelse för hur livet senare gestaltar sig, till exempel när 
det gäller socialt engagemang och utbildningsnivå. 
 
Utifrån sociala aspekter kan gruppundervisning medföra en avgörande roll för elevens 
fortsatta musicerande (jmf. Brändström & Wiklund, 1995; West, 1992; Calissendorff, 2005). 
Gruppen är alltså viktig i ett utvecklingsperspektiv, vilket också den sociokulturella teorin 
belyser (Säljö 2005a, 2005b). Detta bekräftar de vuxna respondenter som ingått i studien. 
Samtliga pedagoger pekar på att den sociala delen av undervisningen är ett av de största 
fokusområdena i El Sistemas verksamhet. Att musikundervisning tjänar som ett socialt 
verktyg är dock inte någonting nytt. Det som kanske är nytt är att El Sistema vill gå några steg 
längre. De vill använda musiken till att göra barns vardag och fritid mer engagerande och 
uppbygglig. Genom El Sistema Stjärnan erbjuds fler barn, som vanligtvis inte nås av den 
traditionella kulturskolan, att delta. Pedagoger menar att El Sistema försöker gå de extra 
stegen som krävs för att göra en markant skillnad i frågan om vilka barn som vanligtvis deltar 
och inte deltar.  
 
Många musik- och kulturskolor kämpar med att nå ut till alla barn och ungdomar i samhället. 
De flesta skolors önskan är troligtvis att vara en plats där alla kan få del av kultur och 
estetiska ämnen men ekonomin, resurser och kanske också engagemanget försvårar 
utvecklingen. I likhet med Grafström (2007) som menar att kulturskolan står eller faller 
beroende på hur många eldsjälar som finns i verksamheten, så gäller givetvis detta också El 
Sistema. Själva namnet i sig gör inte att det blir en självklarhet för utveckling och 
engagemang. Dock är El Sistema, uttalat, en musikskola som vill se ett förändrat samhälle och 
ge de barn och ungdomar som vanligtvis inte har möjlighet att komma i kontakt med 
kulturskolans verksamhet en större chans, finns kanske ”risken” att engagemanget och 
eldsjälen tar vid. Det är pedagogerna och ledarna, eldsjälarna, tillsammans som gör 
verksamheten till en plats där utveckling och en positiv lärandemiljö blir möjlig.  
 
Med musik- och kulturskolans historia i ryggen och med tanke på en av grunderna till varför 
den frivilliga musikundervisningen (jmf. Smok; Brändström & Wiklund, 1995) växte fram så 
är det kanske god tid att ta tillbaka och återigen kämpa för grundidén - en kulturskola för alla. 
Hur det görs på bästa sätt kan vara att med hjälp av musikens och kulturens verktyg övertyga 
politiker och kommunala ledare att denna sortens verksamhet är viktig. Den är viktig just för 
att den är gränsöverskridande, integrerande och framför allt ger den barn och ungdomar en 
värdefull undervisning. Dock är det ofta den kommunala ekonomin som har en avgörande roll 
för denna sortens utveckling. Än så länge är det svårt att se något långsiktigt resultat av El 
Sistema i Göteborgsområdet, men om Venezuelas barn och ungdomar kan få vara med om 
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positiv förändring och få ett framtidshopp genom El Sistema så tror jag att det även kan ske i 
Sverige.  
 
Jag vill understryka att detta inte är någon jämförande studie mellan El Sistema och 
traditionella musik- och kulturskolan och inte heller min mening att musik- och kulturskolan 
skall framstå som någonting sämre. Jag har många goda erfarenheter från kulturskolor och är 
övertygad om att de allra flesta skolor gör sitt yttersta för att försöka nå alla barn och 
ungdomar men på grund av ekonomiska eller politiska själ, eller brist på krafter och resurser 
inte når målet. El Sistema är långt ifrån målet att nå ALLA men under en kort period har de 
kommit längre i utvecklingen att nå de barn och ungdomar som vanligtvis inte deltar i 
musikundervisningen, medan musik- och kulturskolan kanske i vissa aspekter stått för mycket 
på samma ställe.  
 

5.3	  El	  Sistema	  Stjärnans	  verksamhet,	  arbetssätt	  och	  metoder	  	  
I kommande avsnitt för jag en diskussion kring ämnen som berör El sistemas verksamhet, 
arbetssätt och metoder. Dessa presenteras under följande rubriker: Inte en specifik metod, 
Musikalisk utveckling, Gruppundervisning, Klassisk musik, Leken, Föräldrarnas betydelse, 
Inte några nya tankar, Terminsavgiftens dilemman samt ”Att vara en musik- och kulturskola 
för alla är problematiskt.” 
 

5.3.1	  Inte	  en	  specifik	  metod	  
El Sistemapedagogerna får ofta frågan från andra musikskolor; vad är er metod? Svaret på 
detta har tidigare framgått både i bakgrund och resultat – det finns ingen specifik ”El 
Sistemametod.” Följdfrågan blir istället: Vilka är då de arbetssätt och metoder som El Sistema 
använder sig av i sin undervisning? I bakgrund och som vidare bekräftas i resultatet nämns 
bland annat Suzuki och Dalcroze vara två metodförebilder. I El Sistema Stjärnans 
undervisning visade det sig finnas inslag av dessa metoder men att kanske inte alla pedagoger 
alltid var medvetna om det själva. Med olika sorters erfarenheter i ryggsäckarna sker alltså 
undervisningen utifrån vad pedagogerna känner sig ”hemma” med vare sig de är medvetna 
om vilka metoder de använder sig av eller inte. En pedagog nämner till exempel att hon 
plockar från ”lite här och där” – vilket kan sägas vara ett ”klassiskt” knep. Det torde inte vara 
ovanligt att musikpedagoger i allmänhet ofta använder sig av olika spelböcker med mera. Här 
skiljer sig alltså inte El Sistema från vanliga musik- och kulturskolan, vilket de heller inte 
påstår sig göra. Däremot är tiden, kontinuiteten och kontakten något som skiljer desto 
tydligare. Detta framgår i resultatet som någonting väldigt viktigt i El Sistemas koncept. 
Pedagogerna påpekar ofta om dess fördelar och att de tycker sig få ut mer av undervisningen 
som sker med mer tid och kontinuitet, till skillnad från den ”vanliga” musikundervisningen 
som kanske många gånger bara rör sig om 20 minuter i veckan. Dessutom finns möjlighet att 
till exempel bestämma sig för att åka pulka tillsammans med barn och föräldrar, eftersom de 
har tid med det i och med att de träffas ofta. Hur många gånger har det hänt i en traditionell 
kulturskola? Å andra sidan skulle kanske andra musikpedagoger mena att det inte hör till den 
frivilliga musikundervisningens uppgift.  
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I teorikapitlet berörs att sociokulturella teorin framhåller att människan lär sig i mötet med 
andra. Med andra ord kan vi se att många av El Sistemas grundtankar och grundläggande 
arbetssätt utgår från den teorin. I El Sistemas ”värld”, där orkestern och gruppen är högt 
prioriterade och anses vara en bland många andra förutsättningar för utveckling framgår att 
detta stämmer bra överens med de tankar som Vygotskij hade om barns lärande (Säljö, 
2005a). Vidare verkar pedagogerna anamma detta sätt att tänka, inte alltid uttalat och 
medvetet, men utifrån de traditioner som finns inom El Sistema. Det skulle kunna sägas att 
grundaren Abreu har ett förhållningssätt som går i linje med den sociokulturella teorin. Abreu 
och därmed El Sistema menar att barn lär sig och utvecklas i samspelet med andra barn, både 
på ett musikaliskt och socialt plan. Vidare är musiken en form av språk och kan tjäna som 
verktyg för utveckling, vilket Vygotskij menade är ett av de allra viktigaste psykologiska 
redskapen (jmf. Säljö 2005a). Till detta kommer de fysiska redskapen in i bilden då de olika 
instrumenten utgör viktiga förmedlande verktyg. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 
utveckling stämmer följaktligen väl överens med de arbetssätt och metoder El Sistema 
praktiserar.  
 

5.3.2	  Musikalisk	  utveckling	  och	  goda	  medborgare	  
Gustavo Dudamel betonar att El Sistema inte är något konservatorium eller en fabrik som ska 
producera musiker men däremot ett sätt att skapa goda medborgare (Föreläsning, El Sistema 
konferens 20/1 2012). Detta går i likhet med vad Gustavsson (2000) belyser; att traditionellt 
sett har den kommunala musikskolans målsättning aldrig varit att framställa musiker på 
elitnivå, men däremot vara tillgänglig för så många som möjligt. I Smok:s sammanfattning av 
musikskolornas mål som nämns i bakgrunden kan jag tyda en likhet, att musikundervisning 
ska ”[…] utveckla elevens färdighet […] oavsett om målet är att bli professionell- eller 
amatör.” Skillnaden i El Sistema är att de uttalat, genom sin verksamhet, vill skapa goda 
medborgare, vilket inte Smok eller Gustavsson nämner. Abreu fann att musiken kan tjäna som 
ett redskap för barns utveckling på flera olika plan och dessutom ge möjligheter till 
förbättringar i samhället i ett långsiktigt perspektiv (jfr Bamford 2009; Paulsen, 1996; 
Lindgren, 2006). Här skulle behövas mer forskning för att närmare gå in på vilka dessa 
förbättringar skulle vara. Venezuela framstår fortfarande vara en nation där det är farligt att 
vistas ute på gatorna på nätterna och att kriminalitet hör till vardagen.41 Samtidigt vittnar 
hundratusentals människor i Venezuela om vilka fantastiska möjligheter de fått vara med om 
och uppleva genom musiken och orkestrarna. Även om målet för trettiosju år sedan inte var 
att ”producera” goda musiker har El Sistema i Venezuela fått ett gott rykte och tillika har flera 
professionella musiker fått sin musikaliska utbildning genom El Sistema, Gustavo Dudamel är 
bara en bland många.  
 
Resultatet i föreliggande studie pekar på att pedagogerna i El Sistema Stjärnan ser en 
snabbare musikalisk progression hos de elever som deltar i El Sistemas undervisning, i 
jämförelse med de elever som de undervisar individuellt i kulturskolan. Förutom stor skillnad  
 
41. Barn i dokumentärfilmen EL SISTEMA Music to change life vittnar bland annat om rädslan att vistas ute på gatorna i staden Caracas i 

Venezuela (Smaczny & Stodtmeir, 2009). 
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vad gäller tiden för undervisningen så spelar gruppundervisningen också en stor roll för 
elevernas utveckling vilket jag tar upp mer i nästkommande avsnitt. Här skulle det givetvis 
behövas en mer långsiktig forskning för att kunna se tydligare vilka effekter El Sistema 
Stjärnans musikundervisning för med sig. Under de få veckor jag befann mig i verksamheten 
kunde jag bland annat märka elevers utveckling när det var ”allvar.” Till exempel var 
konserten på konserthuset tillsammans med GSO en ”sporre” och trots att en del elever 
upplevde det som påfrestande kunde jag se en entusiasm hos eleverna och tillika en 
musikalisk utveckling i form av att lyssna på varandra samt lyssna in andra stämmor i 
orkestern och gruppen under repetitioner. En liten detalj att tillägga i konsertsammanhanget, 
mitt i ett stycke under konserten tar en elev några steg över scenen för att ställa en fråga till 
mig. Eleven hade för några sekunder glömt av att hon befann sig på konserthusets stora scen 
och var helt enkelt bara tvungen att stanna upp och fråga mig om det som hon just då 
funderade på. För mig talade denna situation om barns förmåga att kunna ”stänga av” och 
glömma allt som har med koncentration och fokus att göra, vilket jag också fått erfara gå både 
upp och ned under de vanliga lektionerna. Vissa dagar flöt lektionerna på och fungerar hur bra 
som helst, medan andra dagar kunde bestå av kaos. Det verkar höra till den vardagliga 
utmaningen för pedagogerna, att fånga elevernas intresse så pass mycket att chanserna för att 
gå in i sin ”egen värld” uteblir, tillika handlar omständigheterna om olika saker som påverkar 
elevers dagliga tillstånd; åt eleven frukost på morgonen, har eleven ätit tillräckligt med lunch 
för att orka med resten av dagen eller är eleven orolig av andra orsaker?  I de olika grupperna 
jag deltog i kunde jag inte se några specifika eller tydliga drag angående skillnader i dessa 
beteenden ifall eleverna gick på en skola med övervägande svenska barn eller en skola där 
flera barn hade olika kulturella bakgrunder.  
 

5.3.3	  Gruppundervisning	  	  
I en statlig utredning talas det om att samspel i grupp har ett socialt fostrande värde (SOU 
1962:51). Utifrån resultatet är det uppenbart att pedagogerna upplever att 
gruppundervisningen har många fördelar jämfört med den individuella undervisningen. 
Samtliga pedagoger instämmer i att gruppen spelar roll för den sociala utvecklingen och har 
därav ett socialt fostrande värde. I El Sistema Stjärnan är eleverna nybörjare och har endast 
spelat i drygt en termin vilket kan ha vissa samband med det som Lidman och Johansson 
(2005) tar upp; att gruppundervisning lämpar sig bra när det gäller nybörjare. Vidare nämns 
även den sociala aspekten vid gruppundervisning som någonting positivt. Både Calissendorff 
(2005) och Dehli m.fl. (1995) menar att gruppundervisning också ställs inför utmaningar; att 
tillgodose elevers individuella behov, att det finns en risk att alla elever inte blir sedda, samt 
att elever utvecklas olika snabbt. Men dessa författare talar också tydligt om 
gruppundervisningens fördelar. I likhet med Calissendorff (2005) och West (1992) menar 
även pedagogerna i föreliggande studie att de sociala aspekterna och möjligheter att eleverna 
lär sig att av, och lär sig lyssna på varandra blir större i gruppundervisning. Detta förespråkar 
också den sociokulturella lärandeteorin; att människor lär och utvecklas tillsammans med 
andra människor (Säljö, 2005a). Dehli m.fl. (1995) understryker att elever som kommit olika 
långt kan ta hjälp av varandra, vilket även pedagogerna i denna studie menar sker genom El 
Sistemas gruppundervisning. Rostvall och West (2001) skriver att den enskilda 
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instrumentalundervisningen traditionellt sett förknippas med hög kvalitet. Lidman och 
Johanssons (2005) studie pekar på att dess respondenter anser att enskild undervisning är att 
föredra då de lättare kan se till varje elevs enskilda behov och enskild undervisning anses vara 
mindre problematisk i förhållande till gruppundervisning. El Sistema talar för en annan sida 
av erfarenheter vid gruppundervisning vars grundtanke har ett starkt uttalat mål – att skapa 
sammanhang och samarbete, vilket inte kan uppnås i samma utsträckning vid enskild 
undervisning. Lidmans och Johanssons (2005) studie pekar å andra sidan på att den enskilda 
instrumentalundervisningen kan användas som en viktig del för att skapa en bättre 
gruppundervisning. Samtidigt framhåller Dehli m.fl. (1995) att störst framgång av 
musikundervisning sker vid kombinationen av individuella lektioner och i grupp. I Venezuela 
är de individuella lektionerna också en del av verksamheten men där undervisas eleverna sex 
dagar i veckan, dit har inte El Sistema i Sverige kommit än. För El Sistema Stjärnan är det 
ingen omöjlighet att enskild undervisning blir en verklighet i framtiden, det handlar om 
ytterligare tid och resurser samt hur stort El Sistema kan bli i Sverige.  
 
Trots hinder att kunna se till olika elevers individuella behov framgick det i resultatet att 
pedagogerna trivs med grupplektionerna. Dels eftersom de kan vinna mycket genom 
gruppdynamiken och dels kan eleverna bli mer motiverade med hjälp av gruppen. Vid enstaka 
gånger märktes det att elever som vid olika tillfällen inte lyssnade på lärarens instruktioner 
och därmed gick miste om att kunna svara på följdfrågor, senare skärpte sig för att inte ”göra 
bort sig” inför de andra i gruppen. De allra flesta elever visar på att de vill svara rätt och visa 
att de förstått när de får en fråga från läraren. Vid något tillfälle fick jag chansen att undervisa 
en liten del av en lektion. Jag hade bland annat valt att lära ut en enklare rytmövning som 
eleverna tidigare inte stiftat bekantskap med. Jag märkte till min förvåning hur bra eleverna 
lyssnade på instruktionerna samt lyssnade på varandra och dessutom svarade korrekt på de 
följdfrågor jag gav. Jag tänkte vidare att gruppen är, så som den sociokulturella teorin om 
lärande menar, ett utmärkt redskap för att utvecklas som människa och lyssna samt lära sig av 
varandra.   
 
Föreliggande studie tyder på att pedagogerna anser att gruppundervisning har många fördelar 
i jämförelse med individuell undervisning. Gruppundervisning är någonting som pedagogerna 
i El Sistema Stjärnan föredrar, men då detta inte är en longitudinell studie går det inte att 
svara på om gruppundervisning på högre nivåer verkligen är mindre bra än enskild 
undervisning, eller om gruppundervisning till exempel skulle vara bättre lämpad enbart för 
nybörjare vilket Lidman och Johansson (2005) betonar i sin studie.  
 

5.3.4	  Klassisk	  musik	  
El Sistema vill, genom sin verksamhet, bland annat bryta de sociala mönster som ofta bildas 
inom den klassiska musikens värld. Gustavo Dudamel menar att den klassiska musiken är en 
rättighet för alla och inte bara till för dem som har en bättre ekonomi. Jordahl (2003) samt 
Rostvall och West (2001) antyder att det finns en bild av att den klassiska musiken är starkt 
kopplad till samhällsklasser med hög social och ekonomisk status. Kanske kan El Sistema 
bidra med att bryta den bilden. El Sistema Göteborg vill nå ut med den klassiska musiken till 
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dem som vanligtvis inte kommer i kontakt med den, något som framgår av deras 
styrdokument. Även om det givetvis i detta tidiga skede av verksamheten finns mycket kvar 
att arbeta med har El Sistema Stjärnan kommit en bra bit på vägen med inspiration från det 
venezuelanska El Sistema. Jag vill återknyta till bakgrundens avsnitt om El Sistemas 
verksamhet i Göteborg; en av El Sistemas grundtankar är att musiken ska få vara ett redskap i 
människors utveckling och många gånger framstår den klassiska musiken vara första prioritet 
i musikundervisningen. Hos El Sistema Stjärnan har den klassiska musiken ofta tjänat som 
inslag och lättare stämmor har skrivits för att de yngre barnen ska kunna spela med i 
exempelvis Dvoraks Nya världen, men mer tyngd har, tycker jag mig sett, lagts på visor, 
populärmusik och folkmusik – en blandning helt enkelt. Här tycks finnas många likheter med 
den traditionella musik- och kulturskolans musikundervisning, vilket också bekräftas av 
resultatet. Pedagogerna i föreliggande studie säger att de plockar från ”här och där” och 
använder sig av sådant som de känner sig ”hemma” med. El Sistema är noga med att eleverna 
ska få möjligheter att skapa förebilder bland verksamma musiker, framför allt genom ett 
kontinuerligt samarbete med konserthuset i Göteborg och GSO. Detta samarbete kan spela en 
betydelsefull roll, för att eleverna ska få tillgång till den musik som kanske oftast förknippas 
med övre- och medelklass och förhoppningsvis bryta sociala mönster. Eleverna i El Sistema 
får tillgång till att höra klingande klassisk musik live och dessutom spela tillsammans med 
professionella musiker redan efter drygt en termin. I El Sistema Stjärnans fall, tillika övriga El 
Sistemaskolor, är det svårt att säga vilka konsekvenser undervisningen kommer få i ett längre 
perspektiv för elevernas musikaliska utveckling. El Sistema Stjärnans förhoppningar är 
desamma som i Venezuela, att barn och ungdomar ska få möjlighet att växa upp i ett bättre 
samhälle och få en gedigen musikalisk utbildning samt utvecklas som människor tillsammans 
i gruppen, vilket El Sistema visat prov på i Venezuela och andra delar av världen. Det finns 
antagligen en bra anledning varför El Sistemas filosofi sprids som en löpeld och varför så 
många skolor startats runt om i världen. Förhoppningsvis kan El Sistema Stjärnan och övriga 
skolor i Sverige få uppleva liknande resultat som elever, pedagoger och samhälle fått erfara i 
Venezuela. Flera av de intervjuade eleverna uttryckte redan efter drygt en termins deltagande 
i El Sistema Stjärnan att de hoppas kunna spela i GSO när de blir äldre. Utifrån dessa elevers 
inställning kan det finnas goda förutsättningar och utsikter om att det en dag kommer vara 
möjligt. Vare sig det skulle bli så eller inte, så är det barnens fulla rättighet att fantisera och 
drömma om det.  
 
Westelius (2006) skriver att dagens musikdiskussioner ofta handlar om att konstmusiken 
måste kämpa för sin överlevnad. Hübner (2002) menar att det i musik- och kulturskolor skett 
en minskning av orkesterinstrumenten. Om det nu är så som de säger, så behövs det kanske en 
gedigen verksamhet där både mänskliga och sociala behov får ta plats samtidigt som den 
klassiska musiken och orkesterinstrumenten ges utrymme att leva vidare. Lyckas El Sistema i 
Sverige kanske den klassiska musiken inte längre behöver kämpa för sin överlevnad utan 
istället vara ett eftertraktat verktyg för samhällelig och mänsklig utveckling.  
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5.3.5	  Leken	  
Som studiens resultat har visat är leken en populär ingrediens i undervisningen. Det handlar 
både om att leka under spelandet men också att bryta undervisningen och istället leka något 
annat. Julia förklarar att i El Sistema lär hon sig nya lekar. Både Julia och Klara berättade i 
intervjuerna att de oftast tyckte leken var roligare än att spela. Det var också tydligt hur leken 
innebar ett verktyg för social gemenskap under bland annat Vänstay. Med andra ord skulle det 
kunna sägas att El Sistema Stjärnan tar lek på allvar som en viktig faktor i barns lärande och 
sociala utveckling. Kanske Julia och Klaras uttalande om att det är roligare att leka än att 
spela visar på att eleverna gör skillnad på lek och spel.  
 

5.3.6	  Föräldrarnas	  betydelse	  	   	  
Trots att denna studie inte omfattar intervjuer med föräldrar visar resultatet på att föräldrarna 
spelar en betydelsefull roll för verksamheten. För att nämna tidigare forskning i 
sammanhanget skriver Hofvander Trulsson (2010) att flera studier visar på att föräldrars 
engagemang och uppmuntran är central för barnens motivation när det gäller musikutövandet. 
Pedagogerna i denna studie vittnar om att kontakten med elevernas föräldrar är en viktig 
tillgång och en stor fördel i jämförelse med den vanliga kulturskolan där de knappt träffar 
elevernas föräldrar. Eva nämner att hon gjort flera försök att få föräldrarna delaktiga även i 
kulturskolan men att det är mycket svårt. Pedagogerna nämner även att det inte är självklart 
att alla föräldrar är delaktiga i El Sistema men att det är en markant positiv skillnad mot 
tidigare erfarenheter från musik- och kulturskola. Enligt West (1992) har föräldrarna varit av 
stor betydelse där musikprojektet Musse Combo ägt rum och tack vare musiken har 
klassläraren i Wests studie aldrig varit med om liknande föräldrakontakt. I Wests studie talas 
det om att samanhållningen mellan elever, lärare och föräldrarna var bättre än i motsvarande 
klasser där orkesterspelet inte ägde rum. Liknande erfarenheter finns i El Sistema Stjärnan. 
Här ställs å ena sidan höga krav på att föräldrar ska vara delaktiga under Vänstay, men det är 
inte något tvång. Kraven på föräldrarna och önskan om deras delaktighet har troligtvis en 
positiv effekt för både barnens utveckling och då förmodligen även den samhälleliga 
utvecklingen i ett längre perspektiv. Genom Vänstay måste även föräldrarna på något sätt lära 
sig att samarbeta tillsammans och det verkar som att de allra flesta tycker om att ”leka av sig” 
tillsammans med barnen och andra föräldrar.  
 

5.3.7	  Inte	  några	  nya	  tankar	  
Under studiens gång har jag bland annat fått erfara att El Sistema Stjärnans verksamheten, i 
vissa avseenden, ter sig vara lik den vanliga kulturskolans verksamhet. Även om det skiljer 
sig på flera plan var min föreställning att det skulle skilja sig ännu lite mer. Resultatet av 
studien har dock visat att El Sistema egentligen inte innebär några nya tankar. Tankarna om 
hur musikundervisning kan bedrivas har troligtvis funnits länge hos många pedagoger ute 
bland landets musik- och kulturskolor och för de allra flesta är det kanske en dröm och en 
önskan att få träffa och undervisa sina elever flera dagar i veckan. Arbetet med 
gruppundervisning, ensembler och orkestrar är heller ingenting nytt. En stor del av den 
traditionella kulturskolans verksamhet jobbar redan med de undervisningsformerna och får på 
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så sätt möjlighet att ta in fler elever. Samtidigt, vilket tidigare litteratur och forskning pekar på 
så finns det fortfarande stora problem att nå alla barn och ungdomar (Rädda barnen, 2002). 
Det råder en snedrekrytering bland musik- och kulturskolorna och den genomsnittliga 
terminsavgiften pekar på en kurva som går uppåt (Hofvander Trulsson, 2004; Smok, 2010). 
Även Olsson (2011) betonar att vissa socioekonomiska grupper är underpresenterade i musik- 
och kulturskolan. Att landets musik- och kulturskolor har svårt att nå de barn som vanligtvis 
inte är representerade i verksamheten verkar fortfarande vara ett faktum. Trots att El Sistema 
är i en tidig del av en process menar jag att El Sistema lyckas bättre i den frågan med tanke på 
det fakta som presenterats i kunskapsöversikten.  
 

5.3.8	  Terminsavgiftens	  dilemman	  	  
En fråga som jag ställt mig själv under studiens gång är om kulturell verksamhet ska vara 
gratis? Holmberg (2010) hävdar att debatten om vilka den frivilliga musikundervisningen ska 
nå, var redan historiskt sett en tidig angelägenhet. Handlade det om vissa eller alla barn?  I 
den allmänna debatten idag har jag ibland hört människor säga att musik- och kulturskolan 
måste ha avgifter precis som alla andra fritidsaktiviteter. Tittar man på sportvärldens relativt 
höga avgifter i förhållande till musik- och kulturskolan är den genomsnittliga årsavgiften för 
de tio vanligaste sportaktiviteterna runt 2000 kronor, exklusive utrustning med mera.42 Med 
dessa siffror med i bilden går det att förstå varför det uppstår en debatt och att det inte alltid är 
självklart att musikundervisning och andra ämnen i kulturskolan kan vara avgiftsfri. Å andra 
sidan är det troligtvis väsentligt att El Sistema och övriga kulturskolor i Göteborg fortsätter 
kämpa för att få behålla den låga avgiften på 200 kronor per termin just för att barn och 
ungdomar ska få en mer rättvis möjlighet till en aktiv fritid. Enligt tidigare forskning 
(Holmberg, 2010; Rädda Barnen, 2002) är en hög terminsavgift någonting som på senare tid 
framstått som ett problem. Risken att inte kunna nå ut till alla barn och ungdomar på grund av 
höga avgifter gör att elever som skulle behöva och må bra av musikundervisning uteblir. För 
att inte riskera detta bör El Sistemas tillika kulturskolans terminsavgift förbli låg för att fler 
ska kunna ta del av den kulturella verksamhet som erbjuds, med förhoppning och ambitionen 
att inkludera alla.  
 

5.3.9	  ”Att	  vara	  en	  musik-‐	  och	  kulturskola	  för	  alla	  är	  problematiskt”	  
I Sverige idag har de allra flesta kommuner en musik- eller kulturskola och de kulturpolitiska 
målen tjänar som ett slags nationellt styrdokument för den estetiska verksamheten (Smok, 
2009; Tivenius, 2008). Holmberg (2010) framhåller bland annat att målet att vara en musik- 
och kulturskola för alla ofta blir problematisk. Vidare menar hon att kanske målet istället 
skulle vara, att vara en musik och kulturskola för alla som är intresserade av den verksamhet 
som erbjuds. Studiens resultat visar att de finns de elever som hellre gör andra saker än att 
vara med i El Sistema Stjärnan, umgås med kompisar eller ägna sin fritidsverksamhet till 
sportaktiviteter till exempel. Har en elev bara möjligheten att närvara en gång i veckan 
eftersom de andra dagarna är uppbokade av andra aktiviteter, ja då hänvisas den eleven helt  
 
42. Information om avgifter hämtat från Riksidrottsförbundet: http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_3067/ImageVaultHandler.aspx 
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enkelt till kulturskolan som erbjuder andra former av musikundervisning. De kommunala 
musik- och kulturskolorna når många barn och ungdomar med sin verksamhet och samtidigt 
finns det givetvis de barn som inte är intresserade av den verksamhet som erbjuds. Däremot 
bör det vara en självklarhet att alla barn och ungdomar ska få möjligheten att delta men med 
facit i handen så har inte alla den möjligheten idag. El Sistema försöker ändra på det och El 
Sistemaskolorna kan troligtvis vara en tillgång och möjlighet för Sverige att kunna ändra på 
de orättvisor och de uteblivna lika villkor för landets barn och ungdomar. Förhoppningsvis är 
detta bara början på någonting stort och med hopp om att även landets politiker och ledare 
med egna ögon ska få uppleva och förstå hur musiken och orkestern kan tjäna som goda 
verktyg, både musikaliska och sociala, för unga människors uppväxt, för integration och för 
samhället i stort. Kanske är det även dags för förorterna i enlighet med vad Tedros (2008) 
skrev, att ta tillbaka den i allmänhet ”positiva klang” för att åter bli attraktiva områden.   
 

5.4	  Möjligheter	  för	  integration	  och	  samhällelig	  förändring	  	  
El Sistema Stjärnan och de övriga El Sistemaskolorna i Göteborg möter dagligen barn från 
olika kulturella bakgrunder, barn som antingen är utlandsfödda eller som har båda sina 
föräldrar födda utomlands. Sveriges skolor, musik- och kulturskolor tillika grundskolor, har 
goda förutsättningar för att skapa ett integrerat samhälle men ställs ofta inför flera olika 
utmaningar att uppnå detta. Sjögren (2003) skriver att invandring ofta får en negativ stämpel 
och vidare uppstår det gränser mellan barn med invandrarbakgrund och svenska barn. Vi får 
anta att svenska skolor idag gör sitt yttersta för att dessa gränser inte ska uppstå, men av 
någon anledning är de ett faktum att det fortfarande råder klyftor mellan barn med svenskt 
påbrå och barn med utländskt påbrå. En av pedagogerna i studien menar att integration brister 
ifall alla inte inkluderas. Barn med invandrarbakgrund och svenska barn behöver ett forum 
där de kan lära sig samarbeta, lyssna på varandra och ha roligt tillsammans. Detta tycker jag 
mig kunna se i El Sistema Stjärnan. Både under den dagliga musikundervisningen samt på 
Vänstay träffas elever från olika stadsdelar och som har olika bakgrunder. Här finns 
möjligheter för både musikalisk och social utveckling genom samspel och med hjälp av 
musiken. Dessutom träffas också föräldrarna till dessa elever, vilket i ett längre perspektiv 
förhoppningsvis kan resultera i en mer integrerad stad med hjälp av både barn och vuxnas 
samarbete.  
 
Sjögren (2003) frågar sig: ”Vilka framtidsutsikter har de barn som växer upp i förorterna med 
ökande boendesegregation och arbetslöshet?” Forskning pekar på en ökad bostadssegregation 
(jmf. Sjögren, 2003) och Rädda Barnens (2002) rapport visar på en ökad klyfta mellan de 
”rika” och ”fattiga” stadsdelarna i storstäderna. Ska politiker tillsammans med skola och 
samhället kunna bryta denna trend behövs förändring och gemensamma krafter. Rädda 
Barnen (2002) pekar också på de klyftor som ökar mellan svenska barn och barn med 
invandrarbakgrund. Här kan El Sistema spela en väsentlig roll bland många andra liknande 
verksamheter för att bryta dessa negativa mönster, vilket Ahmadi (2003) menar uteblivit. 
Ahmadi understryker att barn med invandrarbakgrund bevisligen inte fått den hjälp utifrån 
som de skulle behövt för att bryta negativ utveckling. Kanske Vänstay kan vara ett sätt bland 
många att tillföra en positiv utveckling för dessa barn i ett forum som vill nå barn från alla 
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samhällsklasser och därmed ge dessa barn möjligheten att bryta klyftorna mellan barn med 
svensk bakgrund och barn med invandrarbakgrund.  
 
El Sistema Stjärnan vill väcka barnens tillika deras föräldrars egna engagemang och i så stor 
utsträckning som möjligt inbjuda till eget deltagande. Detta går i linje med vad Lahti Edmark 
(2002) framhåller; forskares enighet kring människors egen medverkan och engagemang för 
att lyckas med ett integrationsarbete, vilket jag vill hävda att El Sistema Stjärnan i högsta grad 
anammat genom att försöka få med både barn och föräldrar till ett aktivt deltagande i 
verksamheten. Precis som Lahti Edmark skriver, är det inte alltid enkelt men det skapar bättre 
förutsättningar. Vidare talar samma forskare om risken att integrationsarbete kan leda till 
assimilering. I El Sistemas fall handlar det inte om att ta ifrån någon person dess traditioner 
eller kultur men däremot erbjuda både svenska barn och barn med utländsk bakgrund en 
möjlighet till att spela och träffas tillsammans på så lika villkor som möjligt. Sarner (2003) 
pekar på, utifrån erfarenheter av Internationell dans- och musikskola, att det är viktigt att vara 
delaktig i den svenska kulturen när man bor och lever i Sverige för att bryta segregationen. I 
förhållande till resultatet och pedagogers uppfattningar, talas det om integration under de 
förutsättningarna att alla ska få möjligheten att vara delaktiga, barn från olika stadsdelar, barn 
med olika ekonomiska förutsättningar, barn med invandrarbakgrund tillika barn från svenska 
familjer. Är inte alla med kan inte integrering ske i lika stor skala, vilket även Hofstede 
(1991) bekräftar då han menar att där människor från olika kulturer möts över gränserna och 
som jämlikar, där kan integrering ske. Resultatet i föreliggande studie tyder på att dessa 
möjligheter finns med hjälp av de verktyg och arbetssätt El Sistema använder sig av i sin 
verksamhet.  
 

5.5.	  Någonting	  utöver	  det	  vanliga?	  
En slutsats jag vill lägga stor tyngd på i denna studie är att resultatet tyder på att El Sistema 
Stjärnan fyller en betydelsefull roll för barns musikaliska och sociala utveckling - för barn 
med utländsk bakgrund och tillika svenska barn bland annat genom att utveckla samspel och 
samarbeta över ”gränserna.” Är då El Sistema någonting utöver det vanliga? På den frågan 
visar studiens resultat på både ja och nej. I flera aspekter är El Sistema lik den traditionella 
musik- och kulturskolan men skiljer sig bland annat eftersom utgångspunkten först och främst 
utgörs av musikundervisning i grupp. Studiens resultat har också visat att elevernas 
uppfattning skiljer sig. De allra flesta tycker att El Sistema är någonting roligt och en del 
elever har redan drömmar och framtidsplaner som musiker.  
 
Holmberg (2010) betonar att det är problematiskt att vara en musik- och kulturskola för alla, 
vilket också denna studie pekar på. Vissa elever tyckte att det fanns roligare saker att göra på 
sin fritid än spela musik tillsammans med andra. Vidare menar Holmberg (2010) att kanske 
målet istället skulle vara, att vara en musik och kulturskola för alla som är intresserade av 
den verksamhet som erbjuds. El Sistema Stjärnan vill och strävar efter att vara en musikskola 
för alla, men precis som för den traditionella frivilliga musikundervisningen finns det helt 
enkelt de barn som hellre håller på med annat. Kanske El Sistema Stjärnans mål helt enkelt 
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innefattar; att vara en El Sistemaskola för alla som är intresserade av den verksamhet som 
erbjuds.  
 

5.6	  Vidare	  forskning	  	  
I några avseenden känns det som att jag endast snuddat vid El Sistemas yta och det finns 
många fler intressanta aspekter att ta upp vad gäller barns påverkan och utveckling av 
musikundervisningen i El Sistema, aspekter som troligtvis är mer intressanta att forska om för 
framtidens forskare. Kanske har El Sistema, efter en tid, blivit mer etablerat i samhället och 
möjligheter finns att se utveckling och framsteg, eller brister i utveckling och regression, på 
ett tydligare sätt. Först och främst vill jag understryka att El Sistema Stjärnan tillika övriga El 
Sistemaskolor i Göteborg befinner sig tidigt i en process, vilket gör att verksamheten kommer 
med största sannolikhet se annorlunda ut om några år. Jag anser därför att ytterligare 
forskning rörande El Sistema i Sverige vore av vikt de kommande åren. När jag sökte tidigare 
forskning som rörde El Sistema direkt, fann jag förhållandevis lite, såväl svensk som 
internationell forskning. I Göteborg finns, som jag tidigare nämnt, forskare som är i 
startgroparna för att forska mer kring El Sistema i Göteborg under den närmsta framtiden. Jag 
vill hävda att det behövs en mer långsiktig forskning om det ska vara möjligt att se effekterna 
av utvecklingen i El Sistemas verksamhet.  
 
En fortsättning på denna studie skulle alltså vara på sin plats i linje med det jag tidigare nämnt 
i form av fler respondenter och även att få med föräldrars åsikter och upplevelser, kanske det 
heller inte skulle vara helt fel att bjuda in samhällspolitiker och kulturpolitiker för en än mer 
breddad målgrupp i framtida studier?  
 
Även om det finns tidigare forskning kring barns musicerande och utveckling i grupp skulle 
jag också vilja lägga fram förslag på ytterligare forskning kring barns deltagande i orkester- 
och gruppundervisning i de former som El Sistema praktiserar. Här kommer givetvis barns 
utveckling, barns samarbete, barns lärande i gruppen in i bilden på ett djupare plan än vad jag 
tar upp i denna studie. Blir vi till exempel bättre på att samarbeta i ett vardagligt perspektiv 
om vi kan samarbeta musikaliskt? För att kunna bidra till att skapa förutsättningar för ett 
bättre samhälle, tror jag att det kommer bli nödvändigt med omfattande forskningsprojekt 
kring vad El Sistema och liknande verksamheter har för betydelse för den frivilliga 
musikundervisningen, integration och samhället i stort. 
 

5.7	  Avslutande	  reflektioner	  	  
El Sistema kan sägas vara högt aktuellt idag, i vår ”tid”, i musiksammanhang och i samhälle. 
Innan föreliggande studies genomförande hade jag skapat mig en bild om hur saker och ting 
skulle vara och förutfattade meningar om verksamheten var ibland oundvikliga. Mycket av 
mina föreställningar berodde till största del på medias påverkan eller samhällets generella 
förutfattade meningar om saker och ting som rör El Sistema direkt eller indirekt. I Venezuela 
speglas El Sistema på ett visst sätt utifrån de förutsättningarna som finns där och den bilden 
med fattigdom och våld kan i vissa fall reflekteras in i verksamheten i Sverige. El Sistema i 
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Göteborg är en verksamhet som har den venezuelanska modellen som förebild men 
verkligheten och miljön skiljer sig åt på många plan. Med tanke på olika förutsättningar och 
skillnader mellan olika länders verkligheter verkar El Sistema vara någonting som fungerar på 
flera platser runt om i världen just för att skapa ett bättre samhälle och bli en miljö där barn 
och ungdomar, föräldrar och pedagoger kan samlas, samspela och lära av varandra med hjälp 
av musiken. I ett långsiktigt perspektiv kan framför allt Vänstay, i ett integrationssyfte, fylla 
en betydelsefull roll för verksamheten. Dock har uppslutningen till Vänstay varierat markant 
under den period jag befann mig där och resultatet visar på att det fortfarande finns ett stort 
arbete med att få alla elever och föräldrar att komma utan att lägga allt för stora krav som blir 
för tunga att elever slutar.  
 
Sammanfattningsvis, utifrån föreliggande studies resultat, tror jag att tid, kontinuitet och 
kontakt är tre mycket väsentliga byggstenar för en framgångsrik frivillig musikundervisning. 
El Sistema använder sig av musikaliska och sociala verktyg som blir till viktiga byggstenar 
för att skapa en bättre atmosfär och miljö för elevers musikaliska, social och mänskliga 
utveckling. I ett långsiktigt perspektiv kan förhoppningsvis El Sistemas verksamhet vara en 
väsentlig byggsten även för utvecklingsarbete av vårt samhälle, i stora så som små 
proportioner.  
 
 
Till sist vill jag avsluta denna studie med Becker Gruvstedt, Olsson och Saethers ord (2000 s. 11):  
 
”Musik mer än något annat ämne kan nå ut över sina ämnesmässiga avgränsningar, skapa kontakt 

mellan människor och lappa över ålder- och åsiktsskillnader. Den kan bryta barriärer och kan 
även väva samman olika värden till kamratskap och värdegemenskap.” 
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Bilagor	  	  
 
Bilaga 1 - Breddad målgrupp och utbildningskedja 
 
Målgrupp 
Vi vill nå barn och ungdomar i hela samhället, i storstaden och på landsbygden. Vi vill nå både dem som 
traditionellt ses som utsatta grupper och dem som verkar komma från mer problemfria förhållanden. För att nå 
de så kallade socioekonomiskt svaga grupperna vill vi utöka samarbetet med Ifo – ett samarbete som redan 
inletts både i Hammarkullen och på Norra Hisingen. Som tidigare nämnts vill vi kunna vara en resurs inom Ifo i 
arbetet med tidigt förebyggande insatser genom att vara en del i att hitta goda hemmaplanslösningar och stödja 
familjer med försörjningsstöd. 
 
El Sistema i Venezuela är förebil för El Sistema Göteborg. När José Antonio Abreu, El Sistema Venezuelas 
grundare, fick Ted-priset 2009 citerade han i sitt tacktal Moder Teresa:  ”The most miserable and tragic thing 
about poverty is not the lack of bread and roof, but the feeling of beeing no-one, the feeling of not beeing 
anyone, the lack of identification the lack of public esteem”  Fattigdomen har många ansikten, och finns inom 
alla grupper i samhället. Detta innebär att ALLA är vår målgrupp. Alla människor behöver få känna samhörighet 
och få verktyg till att kunna bygga en positiv självbild. Att göra detta genom ett orkester- och körarbete tror vi är 
genialt. Abreu talar om orkestern som modell för ett samhälle, där allas kunskap gagnar alla och där 
förebildningen är en stor del av lärandet. Hårt arbete ger resultat. Tid, kontinuitet och kontakt ger en framåtanda 
och en utveckling både socialt och musikaliskt. 
 
El Sistema syftar också till att arbeta med tidigt förebyggande insatser i förskola och med tidigare åldrar. Det är  
viktigt att starta tidigt och därför är samarbetet med förskolor högst betydelsefullt. Vi vill således starta upp El 
Sistema på fler förskolor runtom i staden. Resultaten från ett års arbete på tre förskolor i Hammarkullen ger 
tydliga resultat, men vi behöver mer tid för att kunna utläsa verkliga framtida konsekvenser. Barnen har bland 
annat tränat på samspel, turtagning, att se på dirigenten, hur man upptäcker och använder sin röst och sin kropp, 
vad puls och rytm är och fått en mängd verktyg för sitt framtida musicerande. 
 
Fler utvecklingsbara arenor när det gäller målgrupp är ungdomarna. Kulturskolans uppdrag har under senaste 
året vidgats till att också gälla 16-19-åringar, från att tidigare bara gälla barn upp till 16 år. Detta är en stor 
möjlighet för många kulturskolor och här kan El Sistema vara en bra väg att gå. Att kombinera kör- och 
orkesterverksamhet med ansvarstagande, både spontant sådant på resor, utbyten och konserter och mer 
organiserat i form av ledarskolor, vill vi ska ingå i El Sistemas ordinarie verksamhet. De större förebildar de 
yngre, och de äldre får ännu tydligare se vilken väg man kan gå framåt i utbildningskedjan både genom de egna 
pedagogerna och genom samarbetet med bland andra GSO. GSO har en egen ungdomssatsning, PULS, som vi 
tänker utveckla samarbetet med. 
 
 
Utbildningskedja 
El Sistema vill  skapa en utbildningskedja som börjar i förskolan. Två nya förskolor på Hisingen är under 
uppstart, i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Genom detta vill vi hjälpa barnen att hitta en 
positiv självbild och en utvecklingsbar musikalitet redan från början. För 6-9-åringar görs samarbete med 
fritidshem för att ta till vara eftermiddagstiden när barnen fortfarande är pigga. 10-12-åringar  samordnas med 
fritidsklubb. The Music College är en eftergymnasial förberedande musikutbildning för högre musikstudier på 
universitet, som också den är förlagd i Hammarkullen. Från Högskolan för scen och musik vid Göteborgs 
universitet och från Samhällsvetenskapliga fakulteten finns ett stort intresse för El Sistema, och dessa samarbetar 
vi också med i strävan att visa barnen en möjlig väg att gå vidare till ett hållbart arbetsliv. Kulturskolorna i 
Göteborg kan genom El Sistema bli en offensiv och stark kraft för ökad integration i staden. Genom att starta fler 
El Sistema i Göteborg och att vidareutveckla samarbetet med GSO kan helt nya möten bli möjliga. Ett mål är att 
GSO och El Sistema från olika stadsdelar skulle kunna träffas 1 gång/månad på t ex Konserthusets scen för att 
dela erfarenheter, spela och äta tillsammans. Kreativitet, förebildning och en känsla av samhörighet hänger ihop. 
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Bilaga 2 – El Sistemas metodik och Samverkan över staden 
 
El Sistemas metodik 
Genom att barnen spelar ofta och mycket erbjuds en utveckling utöver det vanliga. Tiden, kontinuiteten och 
kontakten innebär en progression, både mänskligt socialt och rent musikaliskt, som är svår att uppnå inom den 
reguljära kulturskoleverksamheten. Tillsammans med förebildning genom möten med stadens övriga kulturliv, 
blir budskapet att det går att uppfylla sina drömmar genom målmedvetenhet, tid och hårt arbete. 
 
Den klassiska musiken utgör basen för El Sistemas arbete rent metodiskt, men El Sistema använder sig också av 
folkmusik från hela världen och av eget skapande. Spel efter noter och spel på gehör samt rytmik och 
improvisation går hand i hand. Sången är en viktig nyckel in i musiken och här arbetas det mycket med eget 
textskapande och medvetenhet kring språkutveckling. El Sistema i olika stadsdelar delar med sig av sin repertoar 
samtidigt som man är fri att jobba med eget material. Målet är att kunna ha en blandad repertoar där en del 
utgörs av gemensamma stycken, som med delaktigheten i centrum binder samman El Sistema över hela staden 
samt GSO. El Sistema är inte en pedagogisk metod utan en arbetsform med tydlig strävan efter både musikalisk 
och social utveckling. Inom El Sistemas metodiska arbete ryms både idéer från El Sistema Venezuela, Suszuki- 
Dalcroze- Koadymetodik, svensk kulturskoletradition och den sociokulturella teorin så som bland 
andraVygotskij uttrycker den. 
 
Samverkan över staden 
El Sistema vill bidra till en integrerad stad där människor genom ett kulturellt arbete får möjlighet att mötas trots 
att man bor i olika stadsdelar. På så vis ökar både delaktighet och trygghet. Demokratibygget blir en 
angelägenhet för oss alla, både som grupp och som individ. Tillhörigheten inom El Sistema växer, genom att 
man får utökade kontakter och en känsla av att det man gör spelar roll i ett större perspektiv. 
 
De olika El Sistema-grupperingarna ska kunna träffas över staden, dela repertoar, musicera, umgås och äta 
tillsammans. Vi vill nå fler barn och ungdomar, väcka och fånga upp ett intresse och ge fler människor en chans 
att deltaga, mötas och utvecklas. I detta arbete vill vi ständigt inbegripa familjen.  Vi vill bygga verksamheten 
inåt, vilket innebär att vi arbetar med ett meningsfullt utbyte barnen emellan, med delaktiga familjer, gemensam 
repertoar och god, kontinuerlig kontakt mellan alla inblandade – både sinsemellan och mellan de olika 
grupperingarna pedagoger, deltagare och föräldrar. Genom att utöka och befästa samarbetet med GSO, att arbeta 
med andra kulturella och sociala instanser i staden (till exempel IFO)  samt att dela med oss av våra erfarenheter 
ut i regionen och till resten av landet bygger vi samtidigt verksamheten utåt. Olika grupper inom El Sistema kan 
också ha utbyten sinsemellan. Förskolebarnen över hela staden kan träffas, alla körer med pedagoger kan ha 
gemensam konsert och så vidare. 
 
Vi vill också anordna fortbildningsdagar för våra pedagoger och inspirationsdagar för andra vuxna som på olika 
vis blir berörda av projektet. Sådana inspirationsdagar håller vi till exempel 20-21 januari 2012 på konserthuset, 
med både konserthuset och Högskolan för scen och musik som medarrangörer. Dagarna avslutas med en stor 
konsert då stadens samtliga El Sistema-elever ska få spela på stora scenen tillsammans med GSO. Detta ser vi 
som ett utmärkt tillfälle att arbeta med just integration över staden. Samtliga El Sistema-barn, dvs från 
Hammarkullen, Norra Hisingen, Västra Hisingen och Östra Göteborg har träffats tidigare vid två tillfällen, en 
gång på konserthuset och en gång på Vänstay i Hammarkullen när chefdirigent Gustavo Dudamel var på besök. 
El Sistema kan bli ett sätt att hjälpa människor att inta det offentliga rummet – oavsett i vilken stadsdel och 
omgivning detta rum befinner sig. 
 
En viktig del av samverkanstanken är vår externa kommunikation och marknadsföring. Efter drygt ett års arbete 
med El Sistema har vi insett hur ovärdeligt det är med den dokumentation vi hittills åstadkommit på ideell basis 
med en professionell fotograf. Nu vill vi gå ett steg längre och göra en hemsida och eventuellt annat material 
som ska nå den stora mängd intressenter vi redan kommer i kontakt med. Detta ligger i linje med att hitta nya 
målgrupper, vidga cirklarna och våga lite mera. Samverkan med professionella fotografer och filmare har inletts 
och det arbete vi vill åstadkomma tillsammans med dem kommer vi att kunna använda både inom 
organisationen, som kompetensutveckling, och utanför – som ett ansikte utåt och som ytterligare en kontaktyta 
bland andra digitala och sociala medier. 
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Bilaga 3 – styrdokument El Sistema  

 

                                                                                     
 
EL SISTEMA I SVERIGE 
 
med inspiration av Gustavo Dudamel från Venezuela och  
Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela  
 
 
El Sistema i Sverige  

 
• är orkesterskola och/eller en körsångsskola som använder El Sistema i Venezuela 

(Fesnojiv) som förebild, enligt dess grundare José Antonio Abreu 
• använder musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling utan avkall på 

konstnärlig kvalitet 
• ser symfoniorkestern som en modell för samhället och som en plattform för att 

utveckla samarbetsförmåga i likhet med Abreus idéer.  
• innebär att de barn och ungdomar som deltar träffar varandra minst tre 

gånger/vecka i längre lektionspass. 
• startar i förskolan, så tidigt som möjligt, och skall sedan erbjuda barn en möjlighet 

att spela och utvecklas till vuxen ålder 
• använder förebildning som en bärande del i lärandet.  
• är ett samarbete mellan det professionella kulturlivet genom att yrkesverksamma 

musiker och sångare är förebilder och inspiratörer för barn och unga 
• vill med musiken som verktyg erbjuda möjligheter för barn och unga att bryta 

negativa cirklar och hitta nya livsvägar   
• tar fasta på att musiken är en viktig faktor för att utvecklas till en hel människa 

och bidrar till att stärka lärande och utveckling i sin helhet. 
• hävdar musikens betydelse för hälsan 
• involverar hela familjen genom att stärka föräldrarna i deras roll att stödja och 

uppmuntra sina barn till utveckling, vilket kan stärka familjen i sin helhet 
• har ett inkluderande förhållningssätt i relation till barn med 

funktionsnedsättningar 
• bygger på erfarenhet och kompetens inom den svenska musik- och kulturskolan, 

och kan vara en utvidgad kulturskola, en profilskola i grundskolan eller ett nära 
samarbete med fritidshem på eftermiddagstiden efter skoltid.  

• utgår från den klassiska musiken och folkmusik från olika delar av världen 
• vill tydligt visa att klassisk musik är tillgänglig för alla och därmed bryta 

klassmönster  
• använder spel med både noter, gehörsspel och eget skapande från början 
• använder rörelse och sång som vägar för att utveckla musikalitet 
• tar fasta på aktuell forskning och beprövad erfarenhet 
• är inte en metod utan en ny form och en ansats till en ny pedagogisk filosofi 

använder orkestern som en mötesplats för interkulturell dialog 
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Bilaga 4 

 
 
 
 
 
 
 
Bästa föräldrar och elever i El Sistema!                  Arvika 14 dec 2011 
 
 
Mitt namn är Iris Dymén och jag studerar till musiklärare på Musikhögskolan Ingesund i 
Arvika. Under januari månad 2012 kommer jag att besöka El Sistemas verksamhet med 
avseende att göra en studie (Examensarbete inom musiklärarprogrammet) om musikskolan El 
Sistema.  Syftet med studien är att utveckla kunskap om El Sistema och dess pedagogiska 
arbetssätt och metoder. Detta innebär att jag kommer finnas med på musiklektioner och 
därmed föra anteckningar om undervisningen och elevernas deltagande. Utöver detta är också 
min avsikt att intervjua elever och lärare som är anslutna till El Sistema, intervjuerna kommer 
spelas in. Deltagandet i studien är helt frivilligt och personen ifråga skall givetvis också ge sitt 
godkännande. Eleven kan när som helst avbryta sin medverkan i studien. Det insamlade 
studiematerialet kommer inte användas i något annat syfte än just denna studie och inga namn 
kommer att nämnas.  
För att denna studie ska bli så bra som möjligt, ber jag dig som förälder, om du samtycker och 
tillåter ditt barns medverkan i studien att skriva under denna blankett och lämna till din El 
Sistemalärare senast 11 jan 2012.  
 
 
Härmed samtycker jag att mitt barn deltar i en studie om El Sistema:  
 
Ditt barns namn:  
 
………………………………………….. 
 
 
Målsmans underskrift:    Ort och datum: 
 
……………………………………………                    …………………………………….. 
 
 
Tack för ditt samarbete!  
 

Med vänliga hälsningar Iris Dymén  
 
 
 
Vid frågor:  
Mail: iris.dymen@imh.kau.se, mob: 0703-566894 
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Bilaga 5 
 

Intervjuguide – pedagoger  
 
 
- Berätta lite om dig själv – bl.a. var och hur länge du arbetat som musiklärare?  
- Berätta kort om El Sistema för en person som inte vet vad El Sistema är och innebär? 
- Berätta om de metoder du använder dig av i undervisningen?  
- Vilka skillnader och likheter kan du se av undervisningen i El Sistema och den traditionella 
musikundervisningen?  
- Finns det positiva och negativa skillnader? Vilka i så fall?  
- Hur upplever du samarbetet och kontakten med elevernas föräldrar?  
- Hur tror du att eleverna uppskattar och uppfattar El Sistema?  
- Vilken utveckling kan du se hos eleverna som kollektiv grupp och individuellt sedan starten 
av El Sistema NH? Berätta!  
- Märker du någon skillnad i kontakten och relationen till eleverna i El Sistema jämfört med 
andra elever?  
- Vad är det allra, allra bästa med El Sistema?  
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Bilaga 6  
 

Intervjuguide – elever  
 
 
- Om vi låtsas att jag är en person som inte vet vad El Sistema är, hur skulle du förklara vad    
El Sistema är för något?  
- Hur är det att spela ett instrument? Berätta!  
- Finns det något som är roligt med El Sistema? Berätta!  
- Finns det något som är tråkigt eller mindre kul? Berätta!  
- Kan du berätta vad du lärt dig i El Sistema?  
- Kan du förklara vad Vänstay innebär?  
- Vad är det allra, allra bästa med El Sistema?  
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Bilaga 7 
 
Områden i Göteborg där El Sistemaskolorna är verksamma  
Den totala befolkningen i Angered består av 48 308 personer (2010). Primärområdena har 
generellt en låg andel småhus och istället en hög andel hyresbostäder. Procentuellt sett har 
69% av Angereds invånare någon form av utländsk bakgrund, antingen födda utomlands eller 
båda föräldrar födda utomlands. Bland åldersgruppen 18-64 år är 13% arbetslösa, vilket är 
5,5% högre än den genomsnittliga arbetslösheten i Göteborg (2010). Drygt 20% av familjerna 
mottog vid något tillfälle under 2009 försörjningsstöd (Göteborgs stad stadsledningskontoret, 
2010, Angered).  
 
Östra Göteborg består av en befolkning på totalt 44 498 personer (2010). Även denna stadsdel 
utgörs av en hög andel hyresbostäder. Av befolkningen har 53,7% någon form av utländsk 
bakgrund. Skillnaderna i de olika primärområdena varierar. I primärområdet Utby är personer 
med utländsk bakgrund drygt 17% medan Östra Bergsjön visar siffror på drygt 83%. 
Arbetslösheten bland 18-64 åringar är strax under 12% (2010) och vid något tillfälle under 
2009 mottog 15,5% av familjerna försörjningsstöd. Skillnaderna mellan olika områden är 
markanta då siffror om försörjningsstöd varierar mellan Utby 1,1% och Östra Bergsjön 34,8 
(Göteborgs stad stadsledningskontoret, 2010, Östra Göteborg). 
 
Hisingen räknas som Sveriges fjärde största ö. Ön är uppdelad i tre stadsdelar: Norra 
Hisingen, Lundby och Västra Hisingen. Dessa områden är i sin tur uppdelade i ett flertal 
mindre primärområden. Norra Hisingen, med en befolkning på 46 750, var tidigare tre 
stadsdelar, Backa, Kärra-Rödbo och Tuve-Säve. Dessa primärområden kan skilja sig en hel 
del mellan varandra. Slås de ihop kännetecknas de av högt antal småhus men låg 
utbildningsnivå. Kärra-Rödbo utgörs i stort sett bara av småhus, få utlandsfödda och få 
bidragstagare medan till exempel Backa utgörs av en hög andel hyresbostäder och ett högt 
antal familjer som någon gång under 2009 mottog försörjningsstöd.  Arbetslösheten i Norra 
Hisingen var 2010 cirka 7,5 %, vilket var i samma nivå som den genomsnittliga 
arbetslösheten i Göteborg. I primärområdet Backa råder den största arbetslösheten (cirka 10 
%). Även detta område har högst antal personer med utländsk bakgrund, drygt 40 %, antingen 
födda utomlands eller med båda föräldrarna födda utomlands. I hela Norra Hisingen är det 
genomsnittliga antalet personer med utländsk bakgrund 31,5 % (Göteborgs stad 
stadsledningskontoret, 2010, Norra Hisingen). 
 
Lundby är till ytan en liten stadsdel i jämförelse med de tidigare nämnda men ändå ryms en 
befolkning på totalt 41 138 personer. Här är fördelningen mellan småhus och hyresbostäder 
förhållandevis lik den generella statistiken över bostäder i Göteborg. Procentuellt utgör 
hyresrätterna den största andelen samtidigt som ett av primärområdena i stort sett enbart 
utgörs av småhus. Andel befolkning med utländsk bakgrund är 27,7%. 6,7% av familjerna 
mottog någon gång under 2009 försörjningsstöd men arbetslösheten på 7,3% ligger, till 
skillnad från övriga stadsdelar nämnda i denna studie, under den genomsnittliga siffran i 
Göteborg (Göteborgs stad stadsledningskontoret, 2010, Lundby). 
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I Västra Hisingen bor totalt 50 512 personer (2010). Stadsdelen består av områden som i stort 
sett endast utgörs av småhus eller liten andel bostadsrätter som Hjuvik och samtidigt områden 
som Norra Biskopsgården där bostäderna nästan enbart utgörs av hyresrätter. Totalt har 
31,2% av befolkningen någon form av utländsk bakgrund och även här skiljer det sig markant 
mellan olika primärområden. Hjuvik har strax under 8% medan Norra Biskopsgården har 
drygt 80% andel invånare med utländsk bakgrund. Den genomsnittliga arbetslösheten i Västra 
Hisingen ligger på 8,3% vilket är lite över den genomsnittliga arbetslösheten i Göteborg. År 
2009 mottog vid något tillfälle 9% av befolkningen försörjningsstöd, vilket även här råder 
markanta skillnader mellan de olika primärområdena (Göteborgs stad stadsledningskontoret, 
2010, Västra Hisingen).  
 


