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Sammanfattning 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur musikundervisningen i El Sistema 

fungerar som ett socialt verktyg med utgångspunkt från en nyetablerad El Sistema-skola i en förort 

till Stockholm. Min utgångspunkt har varit att undersöka El  Sistemas arbetssätt som ett verktyg för 

social utveckling i samhället. För att kunna göra detta har jag försökt sätta mig in i de bakomliggande 

idéerna till El Sistema och förutsättningarna för undervisningen.  

Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där observationer med låg struktur, deltagande 

observationer och en semistrukturerad intervju har används.  Undersökningen är gjord på en 

nyetablerad så kallad växtplats inom El Sistema, Sverige,  i en mångkulturell förort till Stockholm.  

De metoder jag har använt mig av har varit deltagande observationer av musiklärare i den dagliga 

musikundervisningen på en nyetablerad El Sistema-skola samt av så kallades VänsDays, musikträffar 

med fika för El Sistema-familjer på onsdagar samt en semi-strukturerad intervju med en El Sistema-

pedagog. Litteraturgenomgången innehåller en historisk översikt om El Sistema, musik i skolan och 

musikpedagogisk idéhistoria. Vidare ingår också litteratur om didaktik, musikundervisning och 

interkulturell kompetens. 

El Sistema påtalar vikten av tid, kontinuitet och kontakt som tre nyckelfaktorer för framgångsrik 

undervisning. Musikundervisning i grupp, samspel och körsång samt att bygga upp en god 

föräldrakontakt är av stor betydelse för både den sociala och musikaliska utvecklingen i ett 

integrationssyfte.  Några faktorer som skiljer El Sistema från den traditionella kommunala Musik- och 

Kulturskolan har också berörts.   

Resultatet av studien visar vid en analys med Varköys syfteskategorier att musikundervisning inom El 

Sistema framför allt fokuserar på  idén om musikens fostrande funktion. I undervisningen finns även 

idén om musik som medel för bildning och idén om musik som skapande individ tydligt representerad 

i studiens empiri. Musikundervisning i El Sistema ses som ett medel till något snarare än som ett mål i 

sig självt samtidigt som det finns en tydlig målsättning att nå en hög musikalisk nivå.   

 

Nyckelord: El Sistema, didaktik, musikdidaktik, musikundervisning, legitimering, musik som verktyg, 

social utveckling,integration, interkulturell kompetens, etnografisk studie 
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Abstract 
 

The overall aim of this study is to investigate how music education in El Sistema works as a social 

tool, based on a newly established El Sistema -school in a suburb of Stockholm. My starting point was 

to investigate the El Sistema approach as a tool for social development in the community. To do this I 

have tried to put myself in the underlying ideas to El Sistema and conditions for teaching. 

The study is based on a qualitative research method in which observations with low structure, 

participant observation and a semi-structured interview has been used. The survey was conducted 

on a newly established so-called nucléo, (center of education) within El Sistema, Sweden, in a 

multicultural suburb of Stockholm. 

The methods I have used have been participating observations of music teachers in their daily music 

instruction at a newly established El Sistema-school and so-called VänsDays, music meetings and 

refreshments for El Sistema-families on Wednesdays and a semi-structured qualitative interview with 

an El Sistema-teacher. The literature review provides a historical overview of El Sistema, music in 

schools and music educational history of ideas. Furthermore, it also includes literature on didactics, 

music education and intercultural competence.  

El Sistema comments on the importance of time, continuity and contact as three key factors for 

successful teaching. Music education in group interaction and choral singing and to build a good 

parental contact is of great importance for both social and musical development of an integration 

order. What separates El Sistema from the traditional communal Music and Arts School has also been 

affected.  

The result of analysis performed by Varköy´s purpose categories to music education within El Sistema 

mainly focuses on the idea of music's educational function. In teaching, there is also the idea of music 

as means of formation and the idea of music as a creative individual clearly represented in the 

study's empirical data. Music education in El Sistema is seen as a mean to something rather than as 

an aim in itself. At the same time there is a clear objective to achieve a high musical level. 

Keywords: El Sistema, education, music education, legitimation, music as a tool, social development, 

integration, intercultural competence, ethnographic study 
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1 Inledning 
 

Denna studie behandlar musikskolan El Sistema i en svensk kontext. I studien kommer vi att möta 

pedagoger som är verksamma inom El Sistema. Genom intervju och observationer av 

musikpedagoger inom El Sistema vill jag ge en bild av hur verksamheten ser ut i en nystartad El 

Sistema-skola i en förort inom Stockholm Stad och undersöka verksamheten utifrån ett didaktiskt 

perspektiv. 

1.1 Varför El Sistema som studieobjekt?  
Som äldre grundlärarstudent påbörjade jag min egen grundskolegång i slutet av 1970-talet. I den lilla 

kommunen där jag växte upp erbjöds kostnadsfri och frivillig musikundervisning i den kommunala 

musikskolan till alla barn från årskurs tre. Eftersom musikundervisningen var gratis och bedrevs på 

skoltid deltog alla elever i den kommunala musikundervisningen, åtminstone några år. Kommunen 

har vid ett flertal tillfällen utsetts till landets bästa musik- och kulturskolekommun. Denna uppväxt i 

orkester- och musikensembler i  positiv musikmiljö påverkade mig till att efter gymnasiet söka 

vidareutbildning inom musik. 1998 tog jag solistdiplom efter fem års högskolestudier på Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm. Efter flera år i sångaryrket, först som korist på Kungliga Operan, sedan 

som frilansande musikalartist i Berlin och Stockholm kom jag så småningom att varva frilansandet 

med arbete som obehörig musiklärare i några av Stockholms mångkulturella förorter.  Det var en 

utmaning. Min bakgrund från musikhögskola med körsång, opera och musikalarbete hade inte givit 

mig de verktyg jag behövde för att arbeta med mångfald och interkulturalitet. De verktyg jag använt 

mig av i min undervisning i andra områden fungerade inte på samma sätt i förorten. Här väcktes 

många frågor om musikundervisning och mångkultur hos mig. 

Jag kom först i kontakt med El Sistema genom SVT:s dokumentär om orkesterundervisningen i det 

mångkulturella området Hammarkullen i Göteborg . När jag under hösten 2013 fick kännedom om 

att El Sistema nyligen startat upp verksamhet på en Stockholmsskola i min närhet väcktes intresset 

för att studera den nyetablerade verksamheten under mitt första självständiga arbete på 

lärarutbildningen. 

El Sistema har konstruerats som ett socialpolitiskt projekt och runtom i landet startar El Sistema-

verksamhet upp i flera olika kommuner. Stockholm Stad har valt att satsa på El Sistema i projektform 

i samarbete med Berwaldhallen/Radiosymfonikerna, Radiokören samt KMH, Kungliga 

Musikhögskolan och SMI, Sveriges Musikpedagogiska Institut, under en treårsperiod från 2013-2015. 

El Sistema har fått stort utrymme i media (Löfvendahl, 2013, 16 sep). Vad är det som gör att El 

Sistema väcker så stort intresse? Vilka didaktiska frågor berör El Sistema? Detta är frågor som jag bär 

med mig och som ligger till grund för denna uppsats.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att didaktiskt undersöka en verksamhet på en nyetablerad El Sistema-skola i 

Stockholm. Mer specifikt har jag valt att studera de sociala arbetssätt och undervisningsmetoder som 

pedagogerna på skolan använder sig av och försökt att förstå hur lärare inom El Sistema uppfattar 

verksamheten.  
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För att svara på syftet formulerades följande forskningsfrågor:  

1. Varför El Sistema? Vilket syfte och vilka mål har undervisningen i El Sistema? 

2. Vad är innehållet i undervisningen?  

3. Hur lärs innehållet ut av pedagogerna?  Hur används musik som verktyg för social 

utveckling i undervisningen?  

4. Hur förhåller sig resultatet vid en jämförande analys med Varköys (1993) 

syfteskategorier? 

2 Bakgrund 
Följande kapitel är uppdelat i fyra delar. I den första delen beskrivs först kortfattat bakgrunden till El 

Sistema och dess 35-åriga historia i Venezuela där El Sistema först startade. Därefter beskrivs 

bakgrunden till El Sistemas verksamhet  i Sverige. I den tredje delen följer en kortfattad beskrivning 

av den frivilliga musikundervisningen i Sveriges kommunala musikskolor i syfte att placera El Sistema 

i ett sammanhang som musikskola i Sverige. I den fjärde och sista delen följer en musikidéhistorisk 

genomgång med fokus på musik som ett socialt verktyg. 

2.1 Vad är El Sistema? 
El Sistema är en modell för kör- och orkesterskola som har arbetats fram i Venezuela av José Antonio 

Abreu, ekonomiprofessor, lärare och amatörmusiker. Med en vision om att använda musiken som 

redskap för att ge barn möjligheten att utvecklas och hitta goda livsvägar grundade Abreu 1975 The 

National Symphony Youth Orchestra of Venezuela. Den första orkesterträffen var i ett litet garage 

med en liten grupp om 11 barn som började spela tillsammans. Verksamheten växte snabbt och blev 

snart omfattande. Systemet, ”El Sistema”,  är i Venezuela statligt finansierat och idag deltar 400.000 

barn, primärt från fattiga förhållanden, i El Sistema. 34 år efter att Jose Antonio Abreu grundade El 

Sistema fick han emottaga Polar-priset från svenska kungens hand för sina insatser att som 

initiativtagare och genomförare ha spridit El Sistema över hela världen. Samma år, 2009, fick han 

TED-prize. Abreu har mottagit ett flertal stora priser och utmärkelser för sitt arbete för barnen. Bland 

annat utnämndes han till FN-ambassadör 1995 och Goodwill-ambassadör för UNESCO 1998.  

Abreu hade en vision att ge barnen i Venezuela en möjlighet att genom fri undervisning i klassisk 

musik komma bort ifrån fattigdom, utanförskap, missbruk och våld. El Sistema bygger på visionen om 

musikens förmåga att få människor att växa i ett socialt sammanhang och visar på möjligheten och 

potentialen i att använda musik som verktyg för social, kulturell och mänsklig utveckling, stärka 

gemenskapen, barnens och ungdomarnas självkänsla och identitet. Att barn från marginaliserade 

områden får chans att spela ett instrument och ingå i en orkester eller sjunga i kör ger dem ett viktigt 

sammanhang där de kan utvecklas socialt och som människor. Tanken är inte att i första hand skapa 

yrkesmusiker utan att genom musiken ge grunderna till ett bättre liv. Professionella musiker som 

förebild är en av hörnstenarna i El Sistemas verksamhet.  

”I sin essens är orkestern och kören mycket mer än sin artistiska struktur, de är modeller och skolor 

för det sociala livet, därför att sjunga och spela tillsammans innebär att leva och intimt samexistera 

mot perfektion och excellens genom att följa en strikt disciplin av organisation och koordination i 

syfte att söka det harmoniskt ömsesidiga beroendet av röster och instrument. På så vis bygger de 
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upp en anda av solidaritet och broderskap mellan sig, de utvecklar sin självkänsla och kultiverar de 

etiska och estetiska värdena som är relaterade till musik i all sin mening. Detta är varför musiken är 

så oerhört viktig i uppvaknandet av sensibilitet, i skapandet av värden och i träningen av de unga att 

undervisa andra barn.” (Abreu,TED-prize 2009, min översättning). 

De fem fundamentala grundstenarna i El Sistema Venezuelas verksamhet  är (Govias, 2011, min 

översättning):  

1. Social förändring: Det primära målet med El Sistema är social omvandling genom 

strävan efter musikalisk excellens. Den sociala utvecklingen sker genom den 

musikaliska utvecklingen och vice versa och ingendera är prioriterad på bekostnad av 

den andra.  

2. Ensembler: El Sistema fokuserar på erfarenheter utifrån orkester- och 

körverksamhet.  

3. Kontinuitet: El Sistemaensembler möts flera gånger i veckan 

4. Tillgänglighet: Att delta i El Sistemas verksamhet är gratis. Elevurval genom avgifter 

är uteslutet.  

5. Anslutbarhet: Nätverk där varje núcleo (på svenska används begreppet ”växtplats”, 

det vill säga undervisningscenter) är sammanslutna på stads-, regional- och nationell 

nivå.  

I Venezuela finns idag ett uppbyggt system där du kan börja redan som tvååring och sedan vara med 

upp till vuxen ålder. I systemet, El Sistema, finns hela tiden förebilder där några barn är några år 

äldre. Som slutmål finns den professionella orkestern Simón Bolivar Orchestra. Upplägget i Venezuela 

bygger på att äldre barn lär yngre barn. Man börjar i förskolan med de små barnen som får bygga 

egna pappersinstrument och bilda pappersorkester. Genom att börja tidigt på ett lekfullt sätt med 

musikens grundbultar; puls, rytm, tonalitet, melodikänsla, sång, samarbete/samspel och 

framträdande är barnen väl rustade när de får det riktiga instrumentet i handen (El Sistema, 2014). 

Växtplatser finns i alla Venezuelas stater och varierar i storlek och komplexitet. För närvarande finns 

det i Venezuela 285 centra där 400.000 barn och ungdomar bildar ett komplext och systematiskt 

nationellt nätverk av ungdomar i barnorkestrar och körer. Lärarkåren består av 15.000 lärare inom 

hela Venezuela.  

Utvecklingen i Europa har fullkomligen exploderat och idag finns ett 20-tal länder i Europa med 

någon slags El Sistema-inspirerad verksamhet. (Tunstall, 2012) Enligt El Sistema International  finns 

idag verksamhet i mer än 55 länder däribland Argentina, Australien, Cuba, Dominikanska republiken, 

England, Indien, Jamaica, Japan, Kanada, Korea, Mexico, Nicaragua, Nya Zeeland, Peru, Skottland, 

Sydafrika och USA. I USA finns en stor verksamhet som är knuten till de stora symfoniorkestrarna i 

landet, bland andra LA Philharmonics och NY Philharmonics och här har flera centra och orkestrar 

bildats, såsom YOLA Youth Orchestra Los Angeles (El Sistema USA, 2013).  

Tricia Tunstall (2012) talar om en social- och utbildningsreform  i sin narrativa bok Changing lives- 

Gustavo Dudamel, El Sistema, and the transformative power of Music . ”I början satte han (Abreu) 

ihop en orkester av unga venezuelanska ungdomar eftersom de sällan fick tillfälle att spela klassisk 

musik. Detta ville han ändra, så han gav ungdomarna en plats där de kunde spela klassisk musik. 

Detta var ursprungsvisionen. När han såg sin orkester växa och arbeta tillsammans, sätta höga mål, 
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möta dessa mål och kämpa och stötta varandra såg han att de inte bara blev bättre musiker utan 

också bättre människor. Och inte bara det,  deras familjer förändrades också och blev mer stödjande 

runt dem.  Och inte bara det, deras omgivning förändrades också.”  (Tunstall, filmintervju 2012, min 

översättning). 

Inom El Sistema talar man om att musikundervisningens effekter syns i tre grundläggande cirklar: I 

den personliga och sociala cirkeln, i familjecirkeln  och i samhällscirkeln (Abreu, TED, 2009). 

“The effect of El Sistema is felt in three fundamental circles: in the personal/social circle, in the family 

circle and in the community. In the personal/social circle, the children in the orchestras and choirs 

develop their intellectual and emotional side. The music becomes a source for developing the 

dimensions of the human being, thus elevating the spirit and leading man to a full development of 

his personality. So, the emotional and intellectual profits are huge --- the acquisition of leadership, 

teaching and training principles, the sense of commitment, responsibility, generosity and dedication 

to others, and the individual contribution to achieve great collective goals. All this leads to the 

development of self-esteem and confidence” (Abreu, TED-prize, 2009).  

De primära målen för El Sistema är alltså sociala, inte musikaliska. Detta är något som går igen i alla 

texter om El Sistema och alla filmintervjuer, det är musiken som ett medel, ett verktyg -inte musiken 

som mening. ”Det allra viktigaste är att inse att allt man gör från det enklaste till det svåraste ska 

göras med absolut engagemang och absolut kärlek. Därför att det är det enda sättet att nå framgång 

i livet. Framgång handlar inte om berömmelse och det handlar inte om social ställning. Framgång är 

att vara lyckling och ha ett rikt och fullt liv.” (filmintervju med Gustavo Dudamel. Min översättning). 

2.2 El Sistema i Sverige 

El Sistema startade i Sverige hösten 2010 i samarbete med Gustavo Dudamel, som då var 

chefdirigent för GSO, Göteborgs Symfonikorkester.  Gustavo Dudamel är en av José Antonio Abreus 

tidigare El Sistema-elever och sedan 1999 konstnärlig ledare för Simón Bolívar-ungdomsorkestern 

i Venezuela. Dudamel var chefsdirigent för Göteborgs Symfonikorkester från 2007-2012 och 

musikalisk ledare för Los Angeles Philharmonic sedan 2009. Gustavo Dudamel utsågs 2010 till Årets 

göteborgare (Gustavo Dudamel, 2013, 11 mars). Gustavo Dudamels inflytande på El Sistema har varit 

och är enormt stort och han fungerar än idag som en länk mellan skolorna i Venezuela och även till El 

Sistema -verksamheten i Göteborg (Dymén, 2012). 

”El Sistema är ingen musikerfabrik. Det är inte ytterligare ett musikkonservatorium. Det som man 

gör, och som är det allra viktigaste i detta är att skapa bättre medborgare. Därför att... förmågan till 

inlevelse, upplevelsen att vara en del av allting, i samhörighet med andra, tillsammans med 

disciplinen -som är rätt hård, alla dessa element som används i konsten är även det som du omsätter 

i praktik i ditt vardagliga liv.”  (filmintervju med Gustavo Dudamel. Min översättning). 

2.2.1 Förortssprojekt 

El Sistema etablerade sig som ett ”förortsprojekt” i stadsdelen Hammarkullen i Göteborg  (Dymén, 

2012). Man har i Göteborg framförallt riktat in sig på att erbjuda verksamhet i områden där barn och 

ungdomar vanligtvis inte söker sig till frivillig musikundervisning. Val gjorda på socioekonomiska 

förutsättningar gjorde att El Sistema Sverige utvecklades till att bli ett förortsprojekt (ibid.). Medan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://sv.wikipedia.org/wiki/Chefsdirigent
http://sv.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Philharmonic
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rets_g%C3%B6teborgare
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rets_g%C3%B6teborgare
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målsättningen i Venezuela först och främst har varit att bryta fattigdom är El Sistemas i Sverige 

främsta uppgift att motverka det sociala utanförskap som är typiskt för storstadsregionernas 

segregationsmönster (Lindgren och Bergman, 2014). Idag sprids El Sistema till andra kommuner i 

Sverige och finns förutom i Göteborg i Stockholm, Malmö, Umeå, Södertälje och Eskilstuna.  Hösten 

2014 startar en musikhandledarutbildning med fokus på undervisning inom El Sistema på 

Kapellsbergs Folkhögskola i Härnösand och på Göteborgs Universitet ges under våren 2014 kursen 

”Musik som socialt verktyg” 7,5 hp, där undervisningen syftar till att ge inblick i och förbereda för 

undervisning som socialt verktyg i kulturskolan och liknande lärmiljöer med El Sistema som 

undervisningsmodell.  

I Stadsdelsnämndens beslut om El Sistema från Kulturförvaltningen i Stockholm kan man läsa att 

Stockholms Stad riktar särskilt kulturutvecklingsfokus mot fem stadsdelar, så kallade växtplatser, i 

Skärholmen, Bredäng, Husby, Tensta och Farsta. I inledningsskedet startar El Sistema-verksamheten 

med 200-250 skolbarn i åldrarna 6-8 år samt 40-50 förskolebarn i nära samverkan med skolor och 

förskolor i dessa områden. Undervisningen sker i projektform under en treårsperiod med start 

höstterminen 2013. Målsättningen är att med musik som verktyg verka för social utveckling,   

interkulturell dialog och ett mer demokratiskt samhälle.  

2.2.2 Metoder, genrer, former 
El Sistema i Sverige (2014) har som idé att bygga upp en balanserad undervisning utifrån bilden av en 

liksidig triangel. De genrer man spelar i är västerländsk klassisk musik, folkmusik och musik som 

bygger på eget skapande. Även de inlärningsmetoder som används har tre hörn och bygger på sång 

och spel med noter, sång och spel på gehör och improvisation och eget skapande (El  Sistema 

Stockholm). 

All undervisning  inom El Sistema sker i grupp. För att grupperna ska utvecklas socialt och musikaliskt 

är tanken med El Sistemas verksamhet att man ska ses tre gånger i veckan. Tanken är att 

kontinuiteten i undervisningen är avgörande för att utvecklas både socialt och musikaliskt och att 

dessa två processer förutsätter varandra. En av grundidéerna med El Sistema är att använda tiden 

annorlunda än vad som är brukligt i musik- och kulturskolor (Projektplan, 2013). Istället för att som 

det är brukligt inom Kulturskolan  låta en musiklärartjänst omfatta 70 individuella 

undervisningstillfällen om 20-40 minuter delar man istället upp de 70 eleverna i grupper och låter 

dem få gruppundervisning tre gånger i veckan (ibid.).  På så vis får barnen möjlighet att spela flera 

gånger i veckan. Tiden är avgörande för såväl social utveckling som individuell utveckling i musik 

(ibid.).  

2.3 Kommunala musikskolor i Sverige 

Privata musikskolor och musikinstitut bidrog till musiklivet i den växande borgerligheten i Sverige 

under 1800-talets senare del (Gustafsson, 2011). Målgruppen i dessa musikinstitut var framförallt 

barn och ungdomar inom den framväxande medelklassen.  Efter andra världskriget startades 

kommunala musikskolor i vissa kommuner och musikkonsulenttjänster startades i syfte att stimulera 

det lokala musiklivet (ibid, s.230). Musikskolorna kopplade ofta sin verksamhet till skolorna och 

förlade sin undervisning i anslutning till skoldagen. Den kommunala musikskolans undervisning har 

först och främst erbjudit individuell instrumentalundervisning men man har även erbjudit 

ensemblespel som ett komplement till undervisningen (ibid.).  Vid slutet av 1980-talet fanns 
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musikskolor i 282 av Sveriges 284 kommuner.  Idag finns enligt Smok, Sveriges Musik och 

Kulturskoleråd, musik- och kulturskolor  i 278 av landets 290 kommuner. I och med att dessa 

kulturskolor styrs av kommunala beslut kan verksamheten skilja sig åt. ”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” (ibid.). Trots denna 

grundläggande målsättning har Kulturskolan fått kritik för att i första hand attrahera barn ur 

medelklassen (Brändström och Wiklund, 1995).  

2.3.1 Musik- och kulturskola för alla?  

Idag skiljer sig antalet elever i Kulturskolan stort mellan stadsdelarna i Stockholm. I socioekonomiskt 

svagare stadsdelar deltar markant färre elever (Kultur -en klassfråga för barn i Stockholm ur Metro 

2014-03-28). Att antalet elever i Kulturskolan skiljer sig stort mellan de olika stadsdelarna i Stockholm 

och att markant färre elever från socioekonomiskt svagare stadsdelar deltar i Kulturskolan tros bero 

på de avgifter som verksamheten i Kulturskolan är belagd med. Avgiften är satt av 

kommunalfullmäktige och att delta i Kulturskolans verksamhet kostar mellan 700-900 kronor per 

barn och termin. I familjer med låg inkomst och flera barn blir det många gånger alltför kostsamt att 

låta barnen delta i Kulturskolans verksamhet (ibid.).  

Det har funnits ett missnöje från politikernas sida med hur Kulturskolan når ut över Stockholm 

(Sjöstedt, 2014). På vilket sätt musikundervisningen ska nå ut till barnen tycks vara en fråga som 

delar de politiska blocken. Socialdemokraterna i Stockholm vill sänka avgifterna till Kulturskolan  så 

att fler barn ska få möjlighet att delta i musikundervisningen (ibid.). Kulturborgarrådet Madeleine 

Sjöstedt (Fp) är liksom Socialdemokraterna bekymrad över de stora skillnaderna i deltagande i de 

olika stadsdelarna men vill inte sänka avgifterna till Kulturskolan. Istället har man anslagit 15 miljoner 

kronor för att driva El Sistema-verksamhet i projektform under tre år. Genom El Sistemas verksamhet 

hoppas man att kunna nå de barn som hittills inte har deltagit så aktivt i Kulturskolan. 

Musikundervisningen i El Sistema är helt kostnadsfri för barnen. Genom att barn under sju år får tre 

timmar i veckan med El Sistema samt tillgång till musikträffar på de så kallade VänsDays där föräldrar 

en kväll i veckan inbjuds att vara med hoppas man att nå fler barn. Det unika med 

undervisningsmetoden i El Sistema är kontakten med lokalsamhället och kontakten med föräldrarna. 

Genom El Sistema hoppas man att fler intresserade barn tar steget in i Kulturskolan (ibid.).  

2.4 Musik och fostran i musikpedagogisk idéhistoria 
”Det finns ingen samlad svensk musikpedagogisk historia. När ämnet behandlas i artiklar och böcker 

är det fragmentariskt. Perspektivet är vanligen den initierades, läraren eller administratören. 

Utgångspunkter är i regel kursplaner och liknande dokument eller metodbeskrivningar. Det handlar 

med andra ord mest om avsikter medan systematisk observation är ovanligt liksom redovisningar och 

tolkningar av lärare, elevers och andra intressenters upplevelser”  (Sundin, 1988, s. 37). 

Att musik och fostran hör ihop är ingen ny tanke. Redan de gamla grekerna menade att musiken har 

en självklar plats i fostrandet av de unga. Varköy skriver om musikens idéhistoria hur människan i 

Platons (ca 570 f Kr) idévärld med sfärernas musik kan nå harmoni med hjälp av musikens ordning 

och skönhet. ”Musiken blir ett medel för att förstå världen och människans plats i kosmos. Av det 

skälet intar musiken sin självklara plats i fostran och undervisning av de unga ” (Varköy, s. 17). Platon 

tänkte sig fostran som ett kollektivt och inte familjärt åliggande och det musiska skulle tillsammans 
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med religionen tjäna karaktärsutvecklingen. Aristoteles (427-347 f kr) menade att musiken kan 

främja människans mänskliga dygder genom utveckling och formande av dess karaktär. Aristoteles 

ger musiken en framträdande plats i uppfostran tack vare dess kraft att forma själen (ibid, s.28). 

Av de kände kyrkofäderna har vi bland andra Augustinos (354-430) som ”ansåg musiken vara en 

konstnärlig avbild av en högre ordning som Gud skänkt till människorna”.  Han betonade också 

musikens förmåga att främja gemenskap (ibid.). Martin Luther (1483-1546) förde vidare antikens 

idéer om musikens etiska funktioner.  Luther gick så långt att han värderade musiken som ”naturens 

evangelium”. Genom en musikalisk uppfostran kunde man skapa jordmån för det som var skönt och 

gott och hålla de unga borta från sånt som kunde verka i negativ riktning. ”Sannerligen, näst efter 

Gud eget ord är musikens ädla konst den största skatten i denna världen. Den behärskar tanke, sinne, 

hjärta och själ” (Martin Luther citerad av Benestad, s.77). Amos Comenius (1592-1670) formade sitt 

tänkande kring utbildning och fostran med utgångspunkt från barnets egenart. Musiken hade en 

central plats i hans undervisningsplaner. Comenius hade en utvidgad förståelse av nyttobegreppet. 

Comenius gör skillnad på nyttigt och matnyttigt och menar att nyttigt är allt som gör livet rikare och 

bättre att leva (Varköy, s.37). 

I medeltidens klosterskolor ansågs det självklart  att skolans undervisning stod i kyrkans tjänst. I 

stiftstädernas katedralskolor hölls sångundervisning varje dag mellan klockan 12 och 13 (Gustafsson, 

s.223). Undervisningen innehöll sångövningar, instrumentalspel och musikteori. Huvudsyftet med 

musikundervisningen var att delta i söndagens gudstjänster men eleverna deltog även vid olika 

högtider och evenemang i staden där det behövdes musiker, såsom begravningar och  underhållning 

vid gästabud. Här fostrades skolgossarna (ty det var endast pojkar som fick gå i skola) in i 

kristendomen med den sakrala musiken som verktyg. För att finansiera sina studier fick skolgossarna 

gå djäknegång, det vill säga för sitt uppehälle vandra omkring på landsbygden och framföra sånger 

mot allmosor (ibid.). 

Under 1700-talets andra hälft fick musiken en ny funktion att inte bara vara i kyrkans tjänst utan 

också att roa och underhålla (Sundin, s. 38). Kungliga Operan byggs under seklet och Kungliga 

Musikaliska Akademien grundades. Även i skolordningen som gällde fram till 1804 delas musikämnet 

in i koralsång och figuralmusik (vanligen instrumentalmusik). Att kunna sjunga blev en tillgång till 

adeln och det högre borgerskapet, främst i syfte att verka belevad och hövisk. Musiken sågs som ett 

bildningsgods (ibid.).   

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), enligt Varköy (1993) ser målet med fostran i ett medvetet 

verkande för mänsklig gemenskap och konsten som ett verktyg att forma människan så att detta mål 

kan realiseras (s.45). I ”Pädagogische Provinz” är de musiska konsterna centrala och sången i 

centrum. Goethe påtalar även nyttoperspektivet och legitimerar musikämnet genom att betona den 

unges utveckling i andra discipliner såsom modersmål och matematik. Goethe skildrar den allmänna 

körsången och undervisningen i instrumentalmusik där han betonar ”(...) musikens värde som medel 

för att nå bildning i utvecklingen av mänsklig humanitet ” (ibid.).  Även Friedrich Fröbel (1782-1852) 

som ibland brukar kallas för förskolans grundare fokuserade på musikens ”främjande på den sociala 

utvecklingen och förmågan att ingå som en del av större helhet” (ibid, s.47).  

Under 1800-talet utvecklas en romantisk musikförståelse i riktning mot nyplatonism och mystik 

tvärtemot den tidigare förnuftsbaserade konstuppfattningen (ibid. ). Arthur Schopenhauer (1788-

1860) ser musiken som ett medel att nå nirvana och befria sig från lidandet, så att individen kan gå 
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upp i den ”stora helheten”.  Musiken betraktas alltså som en väg att nå insikter om tillvarons 

djupaste mening (ibid, s.50). Den allmänna folkskolan infördes på 1800-talet i Europa i de 

nordeuropeiska länderna. Den första folkskolestadgan innehöll förutom minimikrav i innanläsning, 

religionskunskap, skrivning och de fyra räknesätten även kyrkosång (Khan enligt Sundin, 1988). 

Märta Netterstad (enligt Sundin) har gått igenom texter i skolsångböcker från åren 1842-1972 och 

finner att utvecklingen går från att de andliga sångerna dominerar först, sedan kommer de 

patriotiska och sedelärande. (ibid.) Mot bakgrund av en utvidgad fritid och ett framväxande av en 

masskultur växer underhållningsmusiken fram under nittonhundratalet och Varköy (1993) talar om 

en ny musisk (bildnings-)rörelse. Den tyska ungdomsrörelsen hade en gemensamhetsskapande 

funktion i syfte att främja kamratskap och sammanhållning tvärs igenom samhällsklasserna med 

musik. Musiken hade sin plats i rörelsen i kraft av sin gemensamhetsskapande funktion (ibid, s.55). 

Under 1900-talet försvinner de religiösa och fosterländska sångerna ur sångböckerna, men det finns 

fortfarande ett påtagligt idylliserande drag i texterna (Sundin, s.40). 

Benett Reimer (enligt Varköy, 1993) legitimerar musikens plats i fostran och undervisning med 

utgångspunkt av musikens väsen. Reimer anser att nyttotänkandet i alltför hög grad har fått påverka 

grunden för argumentationen för musikens värde och betydelse i skola och undervisning och hävdar 

att allt i musikpedagogisk verksamhet som hänvisar till utommusikaliska fenomen är referensialism i 

någon form (ibid, s.91). Kortfattat kan man beskriva referensialismen som en idé som anger att 

musikens värde ligger utanför musiken själv.  Motsatsen till referensialismen, menar Reimer (ibid.) är 

den absoluta formalismen, som till skillnad från referensialismen finner musikens mening i musiken 

själv. Musikupplevelsen är hos formalisterna i första hand en sak för intellektet, en upplevelse av 

själva formen som eget värde. Denna intellektuella upplevelse kallar formalisterna för ”estetisk 

känsla”. Den formalistiska synen på musiken (ibid.) har fört till en elitistisk syn på konstupplevelser 

och konstförståelse. Estetisk känsla och sann förståelse av konst och musik betraktas som något för 

endast ett fåtal. Denna elitistiska syn på musik har, hävdar Reimer, (Varköy, 1993) fått som 

musikpedagogisk konsekvens: ”undervisning av talangerna” och ”underhållning för massorna”.  

Reimer (ibid, s. 94.)intar istället en tredje ståndpunkt, den absoluta expressionismen och menar att 

upplevelse av konst är en estetisk upplevelse, konstens mening är estetisk mening och konstens 

värde är estetiskt värde.  Konsten och musikens potential kan endast upplevas genom att man 

tränger djupare in i konstverkets eller musikens estetiska kvaliteter, inte genom att söka musikens 

mening utanför musiken självt (ibid.).  

3 Teori 
I följande kapitel redogör jag för den teori som jag använt mig av vid studiens genomförande. Den 

första delen presenterar den didaktiska triangeln och de didaktiska frågorna som ligger till grund för 

studiens tre första forskningsfrågor. Den presenterar även Varköys (1993) fem syfteskategorier som 

ligger till grund för den fjärde forskningsfrågan och utgör studiens analysverktyg. Då studien är utförd 

i ett mångkulturellt område där möten mellan människor med olika kulturell bakgrund tillhör 

vardagen tas även forskning om interkulturell pedagogisk kompetens med i studien.  
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3.1 Didaktik 
Det är inte möjligt att ge en heltäckande bild av något så komplext som pedagogisk verksamhet, men 

vi kan rikta vår uppmärksamhet mot något speciellt av betydelse genom att använda oss av modeller  

som vi därefter kan göra en analys av utifrån modellen (Lindström & Pennlert, 2006). En vanlig 

modell som brukar användas vid analyser av undervisning är den didaktiska triangeln. De didaktiska 

grundläggande frågorna som finns i den didaktiska triangeln är:  ”Varför? –frågan” som svarar på 

vilket syfte undervisningen har,  ”Vad? –frågan”  som svarar på frågan om vad som skall undervisas 

och gäller vilket innehåll undervisningen skall ha och ”Hur?-frågan” som svarar på vilken metod som 

används och på vilket sätt man väljer att undervisa. Vid planering av undervisning kan man ställa sig 

”Vad?-frågan”:  ”Vad ska undervisningen handla om?” Frågan kan även ställas efteråt vid själva 

analysen av undervisningen: ”Vad kom undervisningen att handla om?” (Lindström & Pennlert, 

2006). ”Hur?- frågan” riktas mer mot vilken form undervisningen ska ta eller har tagit, och kan ställas 

både före och efter själva genomförandet (ibid.). De dimensioner av undervisning som inte är lika 

synliga är avsikten, målen och syftet med undervisningen. ”Varför?-frågan” gäller syftet med det 

innehåll och de metoder man väljer (ibid.).  

  

Bild 1. Den didaktiska triangeln. (Lindström och Pennlert, s. 27) 

Caroline Liberg (2012) skriver i Den didaktiska reliefen att de mer eller mindre uttalade val du som 

lärare gör lyfter fram vissa aspekter på undervisningen medan andra aspekter hamnar i bakgrunden. 

Detta kallar hon för den didaktiska reliefen.  De val man som lärare gör, enligt Liberg, beror dels på 

hur starka gränser man sätter upp mellan ämnen, det vill säga i vilken mån de klassificeras som 

åtskilda (Bernstein enligt Liberg) där en stark klassificering innebär en traditionell uppdelning i 

skolämnen baserad på akademiska indelningar och mönster. Motsatsen till en starkare klassificering 

är när ämnen sammanförs kring en integrerande gemensam idé, till exempel i form av tema eller 

projektarbete. En annan viktig dimension i innehållsfrågan, enligt Liberg, är vilken kunskapssyn man 

har, det vill säga vilken teoretisk tradition som man lutar sitt innehållsval på.  
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3.2 Varköys fem syfteskategorier för musikundervisning 
Vilket huvudsyfte musikundervisning ska ha är något som som varierat över tid. Man talar om olika 

legitimeringstraditioner i den musikpedagogiska idéhistorien. Öyvind Varköy (1993) kategoriserar 

fem idéer man historiskt haft som huvudsyfte med musikundervisningen. Dessa kategorier är:   

 

1. Idén om musik som väg till kunskap 

2. Idén om musik som medel för bildning 

3. Idén om musikens socialt fostrande funktion 

4. Idén om barnet som skapande individ 

5. Idén om musikens konkreta nyttofunktion för andra skolämnen 

Att empiriskt undersöka El Sistemas undervisning  med fokus på de didaktiska frågorna ”Varför?”, ” 

Vad?” och ” Hur?” blir därmed intressant. Hur ser El Sistema ut i praktiken? Vilka didaktiska val görs? 

De tre didaktiska frågorna har legat till grund för formulerandet av forskningsfråga 1-3. Öyvind 

Varköys fem syfteskategorier (1993) kommer att fungera som analysverktyg i  analysen av fråga 1-3. 

Analysen av  dessa frågor svarar sedan på forskningsfråga 4.  

3.3 Interkulturell pedagogisk kompetens 
Vad innebär begreppen mångkultur och interkulturalitet?  Vi talar om ett mångkulturellt samhälle 

när vi vill beskriva dess tillstånd. ”Prefixet mång i mångkulturellt beskriver här ett tillstånd, en 

situation eller position. Prefixet inter i interkulturell beskriver däremot handling, aktion eller rörelser 

mellan individer. Det står för en interaktionsprocess där ömsesidig kommunikation sker mellan 

personer med olika kulturella bakgrunder. I uttrycket interkulturell pedagogisk kompetens står 

interkulturell för en handling, en aktion som sker mellan individer som representerar olika kulturer” 

(Lorentz, 2013, s.102). 

Många elever som tillhör den så kallade `första och andra generationens svenskar´ har fått begränsad 

eller ingen möjlighet att ta del av det gemensamma musikarvet. Detta kan vara svårhanterat för 

musikläraren eftersom det inte finns någon gemensam musik att bygga vidare på bland dessa elever.  

Charina Widmark, som är verksam som skolledare, sångpedagog och körledare vid Kulturskolan i den 

mångkulturella stadsdelen Bergsjön utanför Göteborg kallar detta för att ha ett hål i sångarvet 

(Widmark s. 103). En flytt till ett nytt land innebär att många länkar och band bryts och barnen kan 

ha svårt att upprätthålla och återknyta till ett sångarv. Det är inte heller ovanligt att ett barns 

sångförråd är mycket tomt.  En annan sak som gör det omöjligt för lärarna att fånga upp alla deras 

sånger är barnens olika ursprungsländer. Andra hinder som kan uppstå i arbetet i en mångkulturell 

stadsdel kan bero på att uppfattningarna bland de olika nationaliterna är många och varierande och 

att religionen spelar en stor, ibland avgörande roll (ibid.).  

I många länder har kulturyttringar som sång liksom hela musikämnet mycket låg status. Elever kan 

vara förbjudna att sjunga, spela instrument och dansa. Krockarna mellan musikundervisningen i 

klassrummet och föräldrarnas syn på vad som är farligt för moralen sätter eleven i en svår situation. 

Dessa hinder kallar Widmark för kultursplittring. Samtidigt menar hon att vi gör eleverna en otjänst 

om vi suddar ut vår svenska tradition. Om vi inte presenterar de grundstenar som vårt kulturarv 

bygger på kommer barnen aldrig lära känna vårt samhälle. Widmark uppmanar oss att vara stolta 

över vårt musikaliska arv och dela med oss av vår tradition, hellre än att förändra vår kultur så att 

ingen ska ha något att invända (ibid.). Andra hinder vid musikundervisning i dessa stadsdelar som 
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påtalas är bristen på körtradition. Att förstå vitsen med och uppskatta stämsång är inget självklart 

och många barn upplever det som stökigt och rörigt när det blir mer än en stämma i sången. 

Körsången, menar Widmark, är trots dessa hinder en perfekt odlingsplats för sångskatten och en 

oslagbar social inrättning kring ett roligt intresse för barnen.  För att verksamheten ska fungera väl 

betonas en god föräldrakontakt  och en varm och stabil relation mellan lärare och elev. Även 

Lahdenperä (2004. s. 69.) betonar föräldrasamverkan som en nyckel till skolframgång hos de 

mångkulturella eleverna. Samarbete med föräldrarna minskar lojalitetskonflikten mellan föräldrar 

och skola och ger en grund för integration och samverkan (ibid.).  

Att inta ett interkulturellt förhållningssätt innebär enligt Lahdenperä att vara medveten om den egna 

kulturbakgrunden och att den kan medföra kulturella filter som kan begränsa kontakten med 

människor med en annan kultur- och utbildningsbakgrund. Det innebär också att vara öppen som 

lärare och beredd att lära sig av och om sina elever och sina elevers föräldrar exempelvis om deras 

bakgrund, kultur och liv i Sverige (s. 69). Ladson Billings enligt Lahdenperä (s. 157) defenierar vad hon 

menar med ”culturally relevant teaching.” För det första att lärarna är medvetna om att de själva är 

påverkade av sin kultur, för det andra att lärarna är intresserade av elevernas liv och kulturella 

referensramar, för det tredje att lärarna förväntar sig och tror på att eleverna kan uppnå höga 

kunskapsnivåer, för det fjärde att lärarna deltar aktivt i det lokala samhällslivet och för det femte att 

lärarna är medvetna om och arbetar för att minska de strukturella hinder som gör att de som inte 

tillhör majoritetskulturen misslyckas i skolan.  

Statistik och forskning pekar på att barnets föräldrar har blivit en alltmer betydelsefull faktor för hur 

barnet lyckas i skolan. Skolan idag tycks vara beroende av föräldrarnas stöd för att goda 

studieresultat ska uppnås och skolan ska bedömas som lyckad (Aarsand och Aarsand, 2012). De 

menar att det står tydligt framskrivet i läroplanen, Lgr 11, ”att skolan ska stödja föräldrarna i 

främjandet av  barnets utveckling och lärande (inte tvärtom ) i främjandet av barnets utveckling och 

lärande och att skolan ska verka för samverkan med hemmet” (ibid.101). Skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag att stödja barn som lever i hem som av olika anledningar inte kan stödja 

barnet i dess lärande och utveckling.  Vi bör fråga oss hur detta kompensatoriska uppdrag ska gå till 

(ibid.).  

El Sistema har som målsättning att med musik som verktyg verka för social och mänsklig utveckling, 

stärka gemenskapen, barnens självkänsla och identitet. Projektet har som ambition att verka för en 

interkulturell dialog. I syfte att besvara forskningsfrågorna tar denna uppsats utgångspunkt i 

ovanstående forskning om musik och fostran inom musikpedagogisk idéhistoria och interkulturell 

pedagogisk kompetens.   

4 Metod 

4.1 Avgränsning och genomförande  
Studien utfördes på en El Sistema-skola i en mångkulturell miljonprogramsförort i Stockholm stad. El 

Sistema-verksamheten i studien skedde på lågstadiets förskoleklasser samt i årskurs ett och tre. Jag 

har utfört deltagande observationer av El Sistema-pedagogerna i musikundervisning  för olika 

grupper av förskolebarn, sjuåringar samt nioåringar samt i den verksamhet med onsdagsträffar för 

familjer inom El Sistema som kallas för VänsDay. Inom verksamheten ryms även en mellanstadiekör 



17 
 

som dock inte finns med i studien. Utöver observationer av El Sistema-pedagogerna i sin 

lektionsverksamhet på förskola och grundskola, samt en intervju med en El Sistema-pedagog finns 

även data från styrdokument och observation av en konsert.  

Den data som samlas in i denna studie är huvudsakligen kvalitativ. Dalén (2004) menar att ”ett 

överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i 

dessa personers sociala verklighet.” Kvalitativ forskning används för att få en djupare förståelse för 

människors ”livsvärld” (ibid).  

För att kunna få en direkt inblick i El Sistema och pedagogernas livsvärld har jag valt observation som 

metod, men att få tillträde till ett forskningsfält är ingen självklarhet. Under de veckor jag 

observerade verksamheten blev det tydligt för mig vilket enormt stort intresse det finns för El 

Sistema bland politiker och hos media, särskilt med tanke på att det är valår detta år och politikerna i 

stadsdelen gärna vill sätta sitt signum på projekt som kan leda till ett positivt valresultat. 

Uppmärksamheten är å ena sidan positiv för El Sistema-verksamheten, å andra sidan besvärlig då 

musikpedagogerna i denna etableringsfas inte får arbeta ifred utan hela tiden tvingas förhålla sig till 

den politiska och massmediala uppmärksamheten och skifta fokus från att vara inne i El Sistema  till 

att se på sin verksamhet med utomstående ögon och reflektera över hur verksamheten ter sig 

utifrån. Därför var det med tvekan som jag släpptes in att studera El Sistemas verksamhet.   

Vid min första förfrågan om att komma och göra observationer och intervjuer av El Sistema-

pedagogerna i egenskap av lärarstudent var gensvaret svagt. El Sistema Stockholm är inne på sitt 

allra första verksamhetsår och det finns ett stort medialt och politiskt intresse i verksamheten. Under 

tiden för mina observationer gästades verksamheten av lokalpolitiker från stadsdelens olika partier, 

av Sveriges Radio och det talades även om en kommande dokumentärfilm för Sveriges Television. El 

Sistema Stockholm har dessutom en intern granskning och dokumentation av verksamheten.  Man 

ställde sig därför tveksam till ytterligare observationer och granskningar eftersom det är viktigt att 

verksamheten får grundas i lugn och ro. Det uttrycktes en oro över om El Sistema-pedagogerna skulle 

orka med observation i nuläget. En ny person i klassrummet skulle kunna påverka undervisningen 

och det viktigaste för verksamheten är att den är socialt hållbar för pedagogerna och barnen. Detta 

fenomen med så kallade gatekeepers  menar Hammersley och Atkinsson (genom Dalén 2004, s.37) är 

något som man ofta kommer att träffa på inom forskning.  Portvakter eller så kallade gatekeepers,  

till det aktuella forskningsfältet, är aktörer med kontroll över åtkomstvägarna till informanterna. I 

skolans värld kan det röra sig om skolchefer, skolrektorer,  projektledare och liknande (ibid.). Genom 

att berätta om min musikakademiska bakgrund, min erfarenhet som musiklärare i en skola i den 

aktuella stadsdelen, att jag är bosatt i stadsdelen och har barn på den aktuella skola där El Sistema 

utvecklar sin verksamhet (dock ej i mitt barns årskurs) fick jag tillträde till forskningsfältet.  

El Sistema-verksamheten i Stockholm är ett tidsbegränsat projekt som sträcker sig över tre år och 

skall utvärderas för eventuell förlängning, så projektet är också beroende av att allmänheten känner 

till deras verksamhet och är positivt inställda till den för sin fortsatta existens (Stockholm Stad, 2013).  

4.1.2 Närhet och distans till forskningsfältet 
Det faktum att jag är bosatt i den aktuella stadsdelen, har undervisat musik och har egna barn i 

förskola både i området och på den grundskola där den aktuella El Sistema-skolan har sin 

undervisning har givit mig en god förförståelse om orten, mångkulturalitet  och musikdidaktiska 

problem i skolvardagen. Denna förförståelse gör också att jag har en känslomässig närhet till 
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informanterna vilket skulle kunna påverka upplevelserna och min tolkning av materialet. Att ha en 

personlig anknytning till det forskningsområde som man studerar kan i många fall ge en speciell insikt 

i de fenomen som studeras, men samtidigt kan en sådan anknytning medföra en alltför stark 

personlig involvering som kan resultera i en färgad syn och påverka tolkningen av resultatet (Dalén, 

2004). Förförståelse kan vara både till en fördel och en nackdel. ”Att uppnå förståelse är ibland bara 

möjligt om forskaren äger en ”inomförståelse” av liknande verkligheter. Det ideala är självfallet att 

förena de två utgångspositionerna inom/utom, att lyckas uppnå det som teaterkritiker kallar Picasso-

profilen i skådespelarkonsten. Med detta menas att skådespelaren är både inne i och utanför rollen 

på en och samma gång. Han eller hon ger sig hän och kontrollerar hängivenheten i rollen, på samma 

sätt som vi i en Picasso-tavla uppfattar ett ansikte i profil och en face samtidigt”(Dalén, s.12). Min 

ambition har varit att försöka vara så neutral som möjligt inför observationer och intervju.  Jag är 

dock medveten om att min egen praktiska förförståelse i musikämnet innebär att skeenden och 

miljöer är välkända och det finns därför risk att vissa frågor upplevs som självklara hos mig som 

forskare och även hos respondenten och att man därmed riskerar att inte fråga efter information. 

Valet av metod har enligt min mening visat sig vara en lämplig metod för denna studie. För att på ett 

djupare plan förstå informanterna och deras livsvärld har observation och  intervju som metod varit 

ett bra val metod.  

4.2 Observationer 
För att få syn på verksamheten och hur den tar sig i uttryck och för att kunna se hur musik används 

som ett socialt verktyg har jag intagit en roll som deltagande observatör på en nybildad El Sistema-

enhet, så kallad växtplats i Stockholm.  Observationer av en situation eller en miljö är oftast 

ostrukturerade, det vill säga man antecknar det som händer allteftersom det händer, så kallade 

löpande protokoll. Observation är enligt Merriam det bästa sättet när man direkt vill studera en 

aktivitet eller situation. Observatören får ”en direkt inblick i ett skeende och kan utnyttja sin egen 

kunskap och erfarenhet när det gäller att tolka det som observeras istället för att lita till 

intervjupersoner som utgår från minnesbilder” (Merriam, 1994). 

Den deltagande observation som jag valt att göra, innebär att jag som forskare deltar i den vardagliga 

verksamheten för El Sistema och lyssnar, observerar, frågar och försöker förstå vad det är som 

händer med individen, gruppen och organisationen.  

När man gör observationer är det viktigt att veta vad man ska observera, vad man är intresserad av 

att få veta och varför man anser att observationen kommer att ge en den information man behöver  

(Bell, s. 187). I mitt val av observation som en datainsamlingsmetod bland flera ville jag observera hur 

musiken fungerar som ett socialt verktyg i undervisningen, eftersom det är det som sägs vara ett av 

huvudmålen med undervisning i El Sistema.  

En observatör, skriver Bell (2005) kan inte vara som ”en fluga på väggen”, men målet är att påverka 

det som händer i så liten utsträckning som möjligt (ibid.).  Observationerna i denna studie har 

varierat, ofta har jag varit deltagande och haft anteckningsblocket nära till hands, vid några tillfällen 

har har jag suttit utanför gruppen och observerat lärarna i deras verksamhet och vid ett tillfälle har 

en lärare använt sig av mig som en resurs. För att veta vad jag ska observera har jag använt mig av 

Merriams (1994) observationslista som modell. 
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 Tabell 1. Observationslista 

Den fysiska omgivningen Hur ser den fysiska omgivningen ut? Vilken sorts 
beteende är rummet ordningställt för?  

Deltagarna Vilka är deltagarna i scenen? Vilka roller har de? 
Vem är inte här?  

Aktiviteter och interaktion Vad händer? Aktiviteter? Interaktion? 
Artefakter?  

Konversation Vem talar till vem? Vem lyssnar?  

Subtila faktorer Mindre uppenbara, informella och oplanerade 
aktiviteter, ickeverbal kommunikation, vad 
händer inte?  

Ditt eget beteende Vilken är din roll? Vad säger och gör du? 
Observatörens kommentarer.  

4.3 Intervjuer 
I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det 

därför inte finns någon absolut objektiv sanning.  ”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå 

världen från intervjupersonens synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta fram 

deras livsvärld, innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar” (Brinkmann och Kvale, 2002, s.15). 

Ordet livsvärld passar det kvalitativa angreppssättet mycket bra då det fokuserar på 

upplevelsedimensionen (Dalén, s.11). Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer och 

därför kan man inte generalisera resultatet som i en kvantitativ studie. Man försöker istället 

undersöka desto djupare. Vid användandet av kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap 

då det gäller att samla in och tolka data och metoden blir därför mer subjektiv än vid kvantitativa 

studier (ibid.). Intervjun i denna studie har varit semistrukturerad, det vill säga en intervju där man 

utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att ha några större 

frågeområden istället för att ha en intervjuguide med detaljerade intervjufrågor kan man föra 

samtalet mer naturligt och låta respondenten få styra i vilken ordning olika saker kommer upp. Syftet 

med intervju som metod är att få ta del av en persons livsvärld och därför vill man att personen ska 

berätta så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuaren. 

Tabell 2. Intervjuguide. 

Tema Forskningsfrågor Intervjufrågor 

Kontext Försök lära känna personen, 
deras utbildningsbakgrund, vad 
är viktigt för dem?  

Berätta för mig om ditt 
arbetsliv? Musikalisk bakgrund, 
utbildning, yrkesliv? 

Didaktik Vad lär de, hur lär de det och 
varför?  

Vad börjar man lära sig i ES? 
Och sedan? Vad är det svåraste 
med undervisning i ES? Vilka 
metoder använder du dig av i 
undervisningen? Hur ser du på 
musikundervisning i ES? Hur 
tror du att eleverna uppfattar 
ES? Hur upplever du kontakten 
med elevernas föräldrar? Vilket 
syfte har musikundervisningen i 
ES?  
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Musikdidaktik Hur utvärderar du kvaliteten på 
din musikundervisning? Vad vet 
respondenterna, vad har de lärt 
sig? Vad har fungerat/inte 
fungerarat? Estetisk kontra 
antropologisk kultur?  

Kan du ge ett bra exempel på 
en bra undervisningssituation i 
ES? Vad är ”bra resultat” i ES 
för dig? Hur ser du på enskild 
undervisning kontra 
gruppundervisning? Vilken 
repertoar och musikmetoder 
används?  

Livet som musiklärare och 
undervisa i El Sistema: I början, 
nu och framtiden. 

Förändringar över tid? Styrkor 
med att vara musiklärare och 
undervisa i El Sistema? Vad kan 
förbättras? 

Vilka tankar har du om 
framtiden? Vad skulle du önska 
för utveckling av ES?  Vilken 
utveckling kan du se hos 
eleverna kollektivt och 
individuellt sedan start? Har ES 
förändrats jämfört med 
tidigare? Vad har ändrats? 
Påverkar media? Möjligheter 
och begränsningar? Hur 
upplever du din roll som ES-
lärare? 

 

4.4 Urval av skola och respondenter 
För att genomföra intervjuer och observationer har det varit viktigt att skolorna ligger inom rimligt 

avstånd från där jag bor. Ett så kallat bekvämlighetsurval av skola har tillämpats. Studien har 

genomförts på en El Sistema-skola i en förort till Stockholm. Verksamheten på den aktuella El 

Sistema-skolan startade hösten 2013. I maj 2014 var fyra pedagoger anställda på 60% under tre 

veckodagar.  Vid tiden för studien erbjöd El Sistema-skolan musik- och rytmikundervisning på två 

förskolor,  i två förskoleklasser, samt i fyra klasser i årskurserna ett och tre. Gruppundervisningen  

genomförs för årskurs ett två gånger i veckan och för årskurs tre en gång i veckan.  

Den studerade verksamheten av El Sistema har ägt rum i tre olika grupper av 7-9-åringar om cirka 12 

barn vardera, två grupper med 8-12 förskolebarn, sammanlagt 20 barn, samt på den så kallade 

VänsDay-verksamheten där föräldrar och barn träffas och musicerar och fikar tillsammans. El 

Sistema-verksamheten i stadsdelen äger rum i Kulturskolans lokaler, ibland på själva förskolan, för 

förskolans barn under dagtid, för barnen i förskoleklass i skolans fritidslokaler dagtid och för barnen i 

årskurs 1-3 äger den rum efter den obligatoriska skolan på fritidsverksamhetens tid i lokaler i 

anslutning till fritids.  VänsDay-verksamheten äger rum i en träfflokal i stadsdelen och besöks ungefär 

varannan vecka av musikaliska gäster utifrån.  

Under de veckor jag observerade VänsDays fick El Sistema besök av Radiokören, en professionell 

klarinettmusiker med bakgrund från El Sistema Venezuela, en barnkör i en annan stadsdel, El 

Sistema-pedagoger från en annan stadsdel i Stockholm samt av musiklärare från Kulturskolan i den 

aktuella stadsdelen. Antalet VänsDaybesökare under mina veckor har varierat mellan 20-50 deltagare 

per träff. Könsfördelningen har varit förhållandevis jämn förutom i en grupp tredjeklassare där det 

var en stor majoritet flickor. Observationerna är gjorda vid olika tillfällen under en åttaveckorsperiod. 

Eftersom verksamheten endast äger rum tre dagar i veckan och perioden avbröts av skollov och röda 
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helgdagar försvann observationstillfällen, därav den långa observationstiden. Totalt observerades 

verksamheten under tolv timmar.  

4.5 Datainsamling, beskrivning av tillvägagångssätt 
Vid de olika metoderna av datainsamling har jag gått tillväga på följande sätt: 

För att få en så övergripande bild av El Sistema-verksamheten som möjligt under kort tid valde jag att 

observera El Sistema-pedagogernas didaktiska arbete både i förskoleklass, på lågstadiet samt under 

VänsDay-träffarna. De deltagande observationerna har ägt rum vid tolv olika tillfällen. Under 

observationer av pedagogerna på musiklektioner fungerade det oftast bra att ha anteckningsboken 

nära till hands och snabbt skriva ner korta fältanteckningar om det som skett under pågående 

lektion. Fältanteckningarna renskrevs senare för att underlätta vid sökandet av mönster och 

underlätta vid analysarbetet.  Under VänsDays fungerade det bäst att göra mycket korta 

anteckningar under själva träffen och därefter anteckna mer utförligt vad jag sett och hört, vilka 

intryck och tankar jag fått efter att jag kommit hem.   

Jag hade deltagit i El Sistema-undervisningen i  fem veckor när det var tänkt att intervjuer av El 

Sistema-pedagogerna skulle äga rum. När jag  planerat att boka in intervjuer med pedagogerna kom 

lov och röda helgdagar emellan vilket gjorde att tillfällen att intervjua och observera försvann. 

Därefter hade pedagogerna svårt att hinna med intervjuer då de tränade med barnen inför de stora 

konserterna på Kulturhuset och Berwaldhallen. Då en intervju fick ställas in på grund av sjukdom blev 

det slutligen endast en intervju i studien. Jag använde Merriams (1994) intervjuguide som stöd för att 

kunna svara på forskningsfrågorna. Intervjun var semistrukturerad och spelades in med en Olympus 

PCM recorder, för att senare transkriberas och analyseras.  Intervjun ägde rum i en 

musikundervisningslokal på Kulturskolan och tog dryga 45 minuter. Efteråt lyssnade jag igenom 

intervjun och transkriberade den ord för ord. För att sedan få en överblick av materialet försökte jag 

att följa Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) metod att koda, tematisera och summera 

intervjumaterialet. Jag gjorde först en reduktiv kodning genom att söka efter centrala begrepp i 

textmaterialet och få överblick. Nästa steg var att fundera över hur dessa koder hör ihop med 

varandra och tematisera materialet dels för att sortera, men även för att påbörja analysen. Till sist 

summerades  och analyserades det insamlade materialet med hjälp av Varköys (1993) fem kriterier 

som analysverktyg (ibid.). 

Vid spontana samtal med pedagogerna inför och efter observationer och VänsDay-träffar ställde jag 

också frågor om undervisningen, som inte spelades in, men ibland gjordes minnesanteckningar ifrån.  

Samtalen bidrog till att förstärka helhetsbilden av verksamheten i El Sistema, men har inte använts i 

analysen.  

4.6 Etiska aspekter 
Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar och kanske speciellt i kvalitativa undersökningar 

eftersom man har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva (Hedin, 1996). Vid 

användning av intervju som metod måste man kunna säkra intervjupersonernas konfidentialitet. Då 

El Sistema ännu endast finns på ett fåtal ställen i Stockholm kan inte detta säkras tillfullo i denna 

studie, vilket jag informerade intervjupersonen och informanterna vid observationerna om i förväg.  

Jag har avpersonifierat informanter och den skola de arbetar på i studien genom att utelämna de 

autentiska namnen. I en kvalitativ studie måste man också försäkra sig om att informanterna inte 
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riskerar att lida någon skada av studien, vilket ibland kan innebära att man inte kan publicera allt som 

sagts eller observerats (Brinkmann och Kvale 2009).  

Under våren 2014 hade jag telefonkontakt med projektledare inom El Sistema om att göra en 

undersökning inför mitt självständiga arbete inom lärarprogrammet och redogjorde för studiens 

syfte och forskningsfrågor. El Sistema-pedagogerna har sedan muntligen informerats om att studiens 

fokus är lärarnas didaktiska arbete i verksamheten utifrån de tre didaktiska frågorna.  

För kvalitativa studier krävs ett informerat samtycke, vilket innebär att man informerar 

undersökningspersonerna , det vill säga dem man ska observera eller intervjua, om det allmänna 

syftet för studien. I mitt fall har detta samtycke varit ett muntligt medgivande från var och en av El 

Sistema-pedagogerna. När man ska göra en studie där yngre barn studeras ska samtycke alltid 

inhämtas från vårdnadshavaren. På grund av studiens begränsade tid var det inte möjligt att studera 

barnen då det hade tagit alltför lång tid att inhämta skriftligt samtycke från samtliga El Sistema-barns 

föräldrar. Dessutom hade man på den nystartade skolan stora problem med icke-fungerande 

klasslistor och pedagogerna hade svårt att få till stånd en kommunikation med föräldrarna. Dessa 

orsaker sammantaget gör att det endast är El Sistema-pedagogernas didaktiska arbete som studeras i 

detta arbete. Undersökningspersonerna ska också veta att de deltar frivilligt i projektet och har rätt 

att dra sig ur det när som helst (ibid.).  

I samband med observationer och intervju har de deltagande pedagogerna fått muntlig information 

om att insamlade data enbart kommer att användas i studien och inte i något annat syfte. Jag har 

också informerat om att materialet kommer att publiceras som ett självständigt arbete vid Uppsala 

Universitet.  

4.7 Studiens tillförlitlighet 
Studien är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några generella slutsatser om El Sistema i 

Sverige eller Stockholm eftersom den studerade skolan skiljer sig från de flesta El Sistema-skolor på 

så sätt att den enbart fokuserar på scenisk sång och körverksamhet och helt saknar 

orkesterverksamhet. Även om det kan antas finnas många liknande drag på El Sistema-skolorna kan 

denna studie endast svara på hur det ser ut vid en av de verksamma El Sistema-skolorna i Stockholm. 

För ett mer säkerställt resultat behövs mer omfattande studier. Min ambition har varit att försöka 

vara så neutral som möjligt inför observationer och intervju.  Dock anser jag resultatet i studien vara 

tillförlitligt.   

5 Resultat 
Resultaten i studien grundar sig på fem klassrumsobservationer, sex observationer av så kallade 

VänsDays, en intervju och en konsert på Berwaldhallen. Klassrumsobservationerna tog  mellan 45 

och 60 minuter vardera och VänsDaysobservationerna  omkring 60 minuter vardera. Intervjun är 

drygt 45 minuter lång och konserten var 60 minuter. Det samlade datamaterialet är tolv timmar. 

Datainsamlingen sträckte sig över en åttaveckorsperiod med avbrott i undervisningen för för en 

veckas påsklov . Då El Sistemas verksamhet endast pågår måndagar, tisdagar och onsdagar försvann 

även dagar vid Valborg. Förskolebarnen har undervisning i El Sistema en gång i veckan. Elever i 

årskurs ett och pedagoger i El Sistema samlades totalt två gånger i veckan på skolan och en gång på 

VänsDay. Treorna hade undervisning en gång i veckan.  
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5.1 Varför El Sistema? Syfte och mål med undervisningen 
Forskningsfrågan ”Varför?”  som svarar på vilka syften och mål undervisningen i El Sistema har kan 

ges flera olika svar. Under rubrikerna: Social fostran, Repertoar och bildningsgods, Förebilder, 

Föräldrakontakt och Familjeträffar på VänsDay  redovisas resultat på ”Varför?”-frågan 

5.1.1 Social fostran 
Syftet med undervisningen är inte främst att barnen ska musiker, vilket är något som poängteras i 

intervjumaterialet. Det handlar istället om att barnen genom musiken ska utvecklas socialt, att de ska 

lära sig att samarbeta bättre och öka toleransen gentemot varandra. I de grupper jag observerade 

deltar barn från särskolan. Särskolans barn är delvis integrerade i grundskoleklasserna på skoltid och 

deltar efter skoltid i El Sistema-undervisningen tillsammans med personlig assistent/ledsagande 

pedagog. I intervju nämns som ett exempel att barnen numera även kan samarbeta med de barn från 

särskolan som deltar i verksamheten. I början var det svårt och El Sistema-pedagogerna berättar om 

hur flera av barnen ville inte sitta bredvid särskolebarnen eller hålla dem i hand, men det har nästan 

släppt helt nu och barnen accepterar varandra i högre grad nu än tidigare. (Intervju 1). I intervjun 

vittnar El Sistema-pedagogen om hur barnen har utvecklats  efter att ha arbetat med El Sistema 

under snart ett läsår och fått en större tolerans för olikheter än de hade tidigare och pedagogerna 

berättar att barnen  nu kan känna en stolthet över att vara hjälpsamma och till exempel följa med 

särskolans barn tillbaka till hemklassrummet efteråt. De menar att barnen har vuxit i självförtroende, 

de tar för sig och vågar mer nu än de gjorde i början. El Sistema-pedagogerna  vittnar om hur barnen 

känner lust till att musicera, att barnen tycker att det är roligt att sjunga och numera gärna vill ta för 

sig och sjunga solo (Observation 6 och 7). En pedagog menar att barnen har vuxit i att våga genom 

det öppna klimatet (Intervju 1.).  ”Men det har tagit väldigt lång tid och jag säger inte att vi är där än 

att vi säger : Wow, vilken grupp! Det finns alltid något barn som kommer och har ont i magen eller är 

jättesur och då är man sur- hela tiden!”  Pedagogerna har arbetat mycket med att få ihop grupperna 

och lära barnen att samarbeta  (Intervju 1.). 

5.1.2 Repertoar och bildningsgods 
Repertoaren är inte bara en innehållslig ”Vad?”-fråga, utan också något som nämns som svar på 

frågan om ”Varför?” Att få ta del av ett gemensamt kulturarv, att ”få en sångskatt” är något som 

nämns som ett syfte med undervisningen i El Sistema. (Intervju 1. ) Sångerna som man använder sig 

av är en blandning av sånger som musikpedagogerna har i sin kulturella ryggsäck och sånger man fått 

från El Sistema i Göteborg, i syfte att skapa en gemensam svensk El Sistema-repertoar för att 

möjliggöra ett framtida konsertutbyte med El Sistema-barn från andra städer i Sverige (ibid.). 

Eftersom verksamheten ännu är så ny handlar undervisningen mycket om sång, rytmik och rörelse 

och ännu ej så mycket om de stora klassikerna, men man sjunger Beethovens nionde symfoni  ”An 

die Freude”, med ny text. Beethovens nionde symfoni har blivit något av en signaturmelodi för El 

Sistema internationellt och ett syfte är att ge El Sistema-barnen tillgång till den västerländska 

klassiska musiken (ibid.). 

Det går ett sus genom publikens främsta rader i Berwaldhallen när en solomusiker tillika El 

Sistemapedagog gör entré med sitt folkinstrument, en flöjt i trä, inför framförandet av den berömda 

arabisk-turkiska folksången ”Ahya Zen”. ”Det är på arabiska! -Va, på arabiska? -Ja, arabiska! –Jahaa!!” 

Publiken rycks med i musiken och mannen framför mig nickar gillande till en bekant på bänkraden 

bakom åt solistens spel och sång (Konsert. Observation 10.). 
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5.1.3 Förebilder 
Det som gör musikundervisningen i El Sistema unikt i jämförelse med annan musikundervisning är att 

barnen från allra första stund får knyta kontakt med professionella musiker som fungerar som 

musikaliska förebilder. I syfte att integrera, inspirera och förebilda konserterar Sveriges Radios 

Symfonikorkester tillsammans med  barnen i El Sistema, sida vid sida med de professionella 

musikerna. Det går inte att ta miste på stoltheten, glädjen och den allvarsamma högtidskänslan hos 

barnen när de gör entré i Berwaldhallen till folktrallen ”Kom!”. Att som betraktare förhålla sig 

känslomässigt neutral i en sådan stund förefaller totalt omöjligt. Gåshuden och glädjetårarna som 

faller över kinderna över att få dela stunden med barnen i El Sistema och orkestermusikerna går 

utöver vad som kan beskrivas i en rapport. (Konsert, observation 10.) Ytterligare ett syfte som nämns 

i intervju är att få känna upplevelsen av att musicera tillsammans. Här handlar det om själva 

upplevelseaspekten av musik. ”Det här härliga att sjunga tillsammans när man är många!” (Intervju 

1.) 

5.1.4 Föräldrakontakt 
El Sistema betonar familjens betydelse för barnens lärande och vill utgöra en möjlighet för familjer 

att tillhöra ett socialt sammanhang (Projektplan 2013). Det är dock inte alldeles enkelt att få 

kommunikationen och organisationen kring barnen att fungera. Under min intervju framkom det att 

en vecka före barnens stora konsert på Berwaldhallen med Radiosymfonikerna hade El Sistema-

pedagogerna endast tre barn på konsertlistan. ”Det är jätte, jättesvårt att ha en kontakt med många 

av de här föräldrarna. (...) Vi har verkligen slitit. Jag har suttit här nu på förmiddagen och nu är vi visst 

uppe i tolv, efter alla ringningar... av tjugoåtta barn! Det är ju inte så många ändå, men vi är ju glada 

för dem som kommer!” (Intervju 1.).  Att både förbereda barnen musikaliskt och socialt inför konsert 

och samtidigt försöka nå de föräldrar som inte dyker upp på VänsDay  när kontaktuppgifter inte finns 

eller stämmer och samordningen mellan El Sistema, grundskolan och föräldrarna saknas är ett arbete 

som kan kännas övermäktigt och tar fokus från musiken. Frustrationen över hur man ska kunna nå 

föräldrar man aldrig träffat uttrycks i empirin. ”Här blir det på något sätt så STORT för man vill ju ha 

in familjerna i det här också... för att det är den sociala...att de ska upptäcka nya saker, upptäcka att 

huvudstaden finns där och åka dit och lyssna” (Intervju 1.).  

Utveckling på alla plan tar tid och den i projeketet planerade stora konserten blir till ett mål som 

pedagogerna kan uppleva som en stress. ”För mig är det en stress, att vi ska hinna med (...) det blir så 

STORT och MÄKTIGT. Berwaldhallen och Radiosymfonikerna och den där ungdomskören” (Intervju 

1.).  Här anas en konflikt mellan syftet som finns i projektplanen och verkligheten i klassrummet. ”Då 

blir målet ju konserten och det känner inte jag, utan det är ju vägen dit och vi måste ju jobba med 

det material vi har med barnen och det dom mäktar med. Och att vi mäktar med dom” (ibid.). 

5.1.5 Familjeträffar på VänsDay 
Varje onsdagkväll är det familjeträff, VänsDay, för familjer och barn. Från början anordnades dessa 

träffar i grundskolans matsal, men nu har de förflyttats till en samlingslokal med scen och det är färre 

personer som kommer. Under mina observationer har det varit mellan trettio och femtio personer  

på träffarna  inklusiver pedagoger och musikaliska gäster.Träffarna är öppna för alla, vem som vill får 

komma. Jag noterar vid mina observationer att det inte enbart är El Sistema-familjer som kommer till 

VänsDays utan även andra personer från närsamhället. En kvinna som jag talade med kom dit med 

sin baby och utnyttjade El Sistema ungefär som ett öppna förskolan med musik och fika, ett trevligt 

ställe att ta barnen till (Observation 1 och 2.). I intervju anser pedagogen att träffarna inte har 
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fungerat tillfredsställande: ”Nej, jag tycker inte att det har fungerat så bra, för de här El Sistema-

träffarna på onsdagseftermiddagar, det är inte så många som har kommit. Faktiskt. Vi har haft 

kanske fyra, fem barn som har varit där stadigt då. Många går ensamma eller med någon kompis och 

några föräldrar kommer. Så det är ett antal som man har pratat med. Träffarna sådär har väl 

fungerat, men just kontakten, det som man eftersträvar, att det här är viktigt, att det är för 

föräldrarna, den biten tycker jag inte har fungerat så bra här faktiskt ” (Intervju 1.).  Vid de tillfällen 

jag observerat familjeträffarna har det varit mellan nio och tjugofem barn, varav några barn kan ha 

varit syskon, gästande barn från en barnkör vid ett tillfälle och elever från Kulturskolan vid ett annat 

tillfälle.   

5.2 Vad? Innehållet i undervisningen  
Under ”Vad?”-kapitlet tas resultatet av studiens olika ”vad-frågor” upp under rubrikerna Repertoar 

och En fritidsaktivitet bland andra. 

5.2.1 Repertoar 
Pedagogerna i El Sistema har stor frihet att välja hur de ska lägga upp undervisningen och vilket 

material de använder sig av. Sång, lek och rörelse har en framträdande plats i lärandet.  Enklare 

rytmövningar varvas med sångövningar i undervisningen. Inför de stora konserterna under våren på 

Kulturhuset och Berwaldhallen var pedagogerna styrda av den planerade repertoaren (intervju 1.). 

Inför dessa konserter involverades inte bara El Sistema-barn från den aktuella skolan utan från hela 

Stockholm samt musiker från Sveriges Radios Symfoniorkester och Adolf Fredriks Ungdomskör och för 

att alla ska kunna repetera inför konserten på varsitt håll krävs att man följer konsertplaneringen 

(ibid.). 

Både VänsDay-träffar och musiklektioner har under tiden för mina observationer präglats av en 

blandning av unison sång med rörelser och enklare danser. Flera av sångerna kommer från El Sistema 

Göteborgs repertoar såsom ”Vargar uti Norden”, ”Du liknar en ros” , ”Blommor och kärlek”, ”Sida vid 

sida” samt  ”På blomsterängen”, men pedagogerna i stadsdelen har också använt sig av 

egenkomponerad musik som ”Stor orkester” och folkmusik i form av den svenska trallvisan ”Kom!” , 

den turkisk-arabiska folksången ”Ahya zen-Alla barn”, folksången ”Aletta go-go” på spanska med 

dansrörelser och den musik som kanske blivit El Sistema Internationals signaturmelodi;  Beethovens 

nionde symfoni  ”An Die Freude” med nyskriven text: ”Sången ger dig nya vänner”.  Under mina 

observationer har jag hört hur man använt sig av sång och spel på gehör,  improvisation och eget 

skapande samt dans, musiklek med rörelse och rytmikövningar. Den El Sistema-skola jag observerat 

har ingen undervisning i orkesterinstrument, men jag har trots detta observerat en hel del spel med 

instrument, främst  i form av enklare rytmövningar på så kallade Arlatrummor, det vill säga 

egentillverkade trummor gjorda av mjölkrör från Arlamejeriet och spända getskinn (observation 1-

11). 

5.2.2 En fritidsaktivitet bland andra? 
El Sistemas undervisning var under hösten 2013 obligatorisk på den aktuella skolan för årskurs ett 

och låg på skoltid,  men har under våren 2014 bytt till att ligga efter skoltid, på fritidstid och vara 

frivillig och det tycks som om vissa föräldrar inte riktigt har förstått vad deras barn har valt för 

aktivitet efter skolan. Det gick ut skriftlig information till föräldrarna om att välja El Sistema till våren 

men pedagogerna menar att  föräldrarna ”egentligen inte vet vad deras barn är med på” (Intervju 1.). 

Vid en observation kommer en förälder in med syskon och avbryter undervisningen för att hämta sitt 

barn, trots att det är tjugo minuters undervisning kvar på lektionen (Observation 6.). Det tycks som 
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föräldrarna har svårt att förstå att El Sistema är en fritidsaktivitet som barnen har valt och kräver 

samma engagemang och närvaro som till exempel deltagandet  i ett fotbollslag. Här vittnar 

pedagogerna om barnens ambivalens, svårigheten att välja. ”Jag kan ju se att barn, fast de är så små, 

har så himmelens mycket att göra. De har så mycket val som gör att de inte kan välja. De vet inte vad 

de väljer heller” (Intervju 1.). Pedagogerna berättar om att endel barn vill gå tillbaka till fritids men 

håller sig ändå kvar på El Sistema av rädsla för att missa någonting.  Det blir svårt att välja mellan El 

Sistema eller annan fritidsverksamhet när barnen och föräldrarna inte vet vad det innebär att välja 

mellan de olika fritidsverksamheterna (Ibid.).  

5.3 Hur? Musikundervisning som verktyg för social utveckling?  
En sak som skiljer El Sistema från musikundervisning i Kulturskolan är formen för sång- och 

instrumentalundervisning. I El Sistema sker all undervisning i grupp med orkestern eller kören som en 

framskjuten plats som lärmiljö. Genom gruppundervisningen  socialiseras barnen in i musiken. I 

”Hur?”-kapitlet tittar jag på olika metoder och arbetssätt under rubrikerna Arbeta i grupp, 

Delaktighet,  och Dubbla roller, dubbla budskap. 

5.3.1 Arbeta i grupp  
Klassrumsobservationerna  visar att barnen får erfarenhet av att arbeta för en gemensam sak, genom 

att öva in musik tillsammans inför minikonsert för sina kamrater (observation 3 och 4), eller inför den 

stora konserten i Berwaldhallen (observation 6-8) och lär barnen hur man beter sig i en 

framträdandesituation. Barnen får i El Sistema-undervisningen lära sig hur man ska stå och gå på 

konsert, hur man tackar för sig genom att buga för applåder och de lär sig att följa en dirigent. 

Genom att lära alla dessa saker socialiseras barnen och lär sig normer och kulturella traditioner vilket 

i sin tur är integrerande och skapar en känsla av självförtroende hos individen och ger en känsla av 

delaktighet i gruppen. Pedagogerna vittnar om att musikundervisning i El Sistema ökar känslan av 

trygghet och tillit i barngruppen och tränar barnens förmåga till samarbete och ökar 

gruppmedvetenhet. Genom att sjunga och spela tillsammans utvecklas förmågan att lyssna, 

samarbeta och skapa tillsammans. ”Musik är ett fantastiskt verktyg för barnens socialisation.” 

(Intervju 1.) Huvudsyftet som kommer upp både i intervju, observationer och i spontana samtal är 

den sociala utvecklingen. El Sistema använder musik som ett redskap till social utveckling.  

Genom att spela enkla rytmer på Arla-trummor tränar barnen på att lyssna, fokusera och härma spel 

i olika nyanser. Trumspel i grupp tränar barnens samarbetsförmåga och ökar gruppmedvetenhet. 

Under en observerad grupplektion i årskurs ett skulle barnen följa lärarens spel och göra likadant på 

sin trumma. När ett av barnen inte ville samarbeta i grupp och i protest mot El Sistema-pedagogen 

spelade efter sin egen vilja genom att ignorera pauser, dynamik, rytm och spelsätt  var 

musikpedagogen tydlig med att instruera: ”Gör som vi gör -alla spelar lika.” (Observation 7.) Efter 

lektionen menade musikpedagogen att många barn av idag har svårt att vara följsamma och göra 

exakt som läraren gör, inte p.g.a. att det är för avancerad musikundervisning, utan för att 

musicerande i grupp är den enda undervisning  i grundskolan idag där det krävs att alla gör exakt 

samma sak exakt samtidigt för att det ska fungera (ibid.).  I mina observationer upplever jag att 

barnen har svårt med detta att följa, hålla fokus och disciplin. Musikpedagogerna är både musikaliskt 

välutbildade och mycket musikaliskt kompetenta  i sin undervisning. Ändå går det ibland trögt att få 

med alla i musik. ”Att få med folk i sång eller spel, det är jag BRA på! Men här lyckas jag nästan inte, 

ja, jag har inte gjort det. Och det är frustrerande. Men då beror det väl på andra saker, då” (Intervju 

1.). 
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5.3.2 Delaktighet 
I mina observationer av pedagogerna har jag sett exempel på hur de arbetar för att skapa delaktighet 

hos barnen. Vid en observation av en lektion för förskolebarn skulle femåringarna förbereda sig inför 

att göra en liten minikonsert inför sina yngre förskolekamrater. De ritade med pedagogernas hjälp 

”kom-ihåg-planscher” för att förbereda sig och skapa en minneslista där alla barn kan se vilken låt 

som står näst på tur att framföras under konserten. Under det arbetet involverades alla barnen och 

när en försiktig pojke inte ville rita försökte pedagogen locka in barnen i verksamheten.”Vill du 

inte?...men om jag ritar en först...så ritar du sen? Jag gör ögon här...och näsa...”  Trots tidspressat 

schema är fokus på det sociala och allas delaktighet. Under repetitionen inför minikonserten hade 

något barn glömt bort några av rörelserna. Då ber en av pedagogerna: ”Robin, du kan väl visa hur 

man gör?” och involverar barnen genom att göra dem till experter (Observation 3.). Vid en 

observation i årskurs ett droppade barnen in efter fritidsmellanmålet eftersom barnen haft en utflykt 

som de kommit tillbaka från innan mellanmålet och det dröjde en stund innan lektionen kunde börja. 

Barnen samlades runt pianot och pedagogen frågar en av flickorna: ”Långsamt eller snabbt? Vita eller 

svarta tangenter?” varpå pedagogen  ledsagar eleverna in i en musikimprovisation på pianot där 

undervisningen blir en fritt skapande stund och därefter får barnen sig en kort musikteoretisk 

förklararing till livs samt några fingersättningsinstruktioner medan de väntar på att lektionen ska 

börja (Observation 6.). 

5.3.3 Dubbla roller, dubbla budskap 
Den studerade verksamheten i El Sistema använder sig av tvålärarskap. Det innebär att man arbetar i 

par om två musikpedagoger under varje lektionspass. Det framförs både för- och nackdelar med 

tvålärarskapet i empirin.  ”Någon kan spela, någon kan vara med barnen om man gör saker, man kan 

öva någon stämma och så. Sen kan det också vara en fördel när det är lite rörigt. Man kan jobba på, 

fortsätta, så kanske den andra kan gå ut med någon när det är såna saker som händer” (Intervju 1.). 

Som nackdel framförs att det kan vara svårt att arbeta två och det kan ta tid att arbeta ihop sig och 

hitta ett gemensamt sätt att undervisa på. Ibland kanske någon tar över ledarskapet från den andre 

vilket kan skapa osäkerhet hos barnen om vem som egentligen håller i lektionen (ibid.).  

Musikpedagogens roller inom El Sistema är både att utveckla eleverna musikaliskt och socialt. Den 

senare rollen syns som tydligast på VänsDay-träffarna då fokus är på det sociala och pedagogerna 

”minglar” och samtalar med föräldrar och barn under fika och sånglekar. På träffarna är fokus på att 

umgås och ha roligt tillsammans i musik (Observation 1,2,5,9, 10,11).  

I mina observationer upptäckte jag att det var stor skillnad på attityden till El Sistema bland de vuxna 

på skola och förskola som berörs av projektet, såsom fritidspersonal, förskolepersonal, personliga 

assistenter och övrig personal runt barnen. I den förskolegrupp där personalen var mycket positivt 

inställd till El Sistema övade barnen ofta mellan varje tillfälle man sågs och förskoleläraren var också 

med och deltog och bidrog på ett positivt sätt i gruppen (Observation 3.). Att de andra vuxnas  

positiva inställning till El Sistema är oerhört viktig poängteras . ”Är man med i en grupp då ska man 

vara med! Det är ju så med barnen, de måste ha de här förebilderna av oss” (Intervju 1.). På en 

observation reagerade jag över hur fyra personliga assistenter till särskolans barn satt på stolar vid 

sidan om alla barnen som satt i ring på golvet. När musikpedagogerna försökte involvera alla i en 

samarbetslek som gick ut på att blåsa en silkesduk runt till nästa person i ringen valde en assistent att 

inte delta och gav vidare silkesduken med handen (Observation 8.). 
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På onsdagkvällar är det familjeträffar, VänsDays, där familjerna runt barnen som deltar i 

verksamheten involveras och där man under avslappnade former umgås, spelar sjunger och fikar 

tillsammans.  Under fikat på en av familjeträffarna en onsdagkväll kom en kvinna som är förälder i El 

Sistema fram till en av pedagogerna och föreslog att man skulle kunna ha knytkalas på träffen någon 

gång där alla tog med sig mat från sitt land. Pedagogen frågade om kvinnan tyckte om att laga mat. 

Kvinnan svarade att hon gjorde det, men förtydligade att hon inte menade att hon ville laga mat åt 

alla, utan snarare tänkte sig att alla skulle kunna ta med sig mat från sitt land (Observation 2.). 

5.4 Hur förhåller sig resultatet vid en jämförande analys med Varköys 

(1993) syfteskategorier?  
Enligt Varköys syfteskategorier  (1993) finns olika legitimeringstraditioner i den musikpedagogiska 

idétraditionen. I litteraturgenomgången har vi följt linjer ända från antikens grekiska filosofer fram till 

idag. En huvudpoäng med denna litteraturgenomgång har varit att synliggöra de musikpedagogiska 

rötterna och idéerna enligt Varköy.  Dem fem kategorierna är idén om musik som väg till kunskap, 

idén om musik som medel för bildning, idén om musiken som socialt fostrande funktion, idén om 

barnet som skapande individ samt idén om musikens konkreta nyttofunktion för andra skolämnen. 

Varköys fem kategorier används i uppsatsen som ett analysverktyg för att förstå undervisningen  i El 

Sistema.  

I den första kategorin, idén om musik som väg till kunskap,har det skiftat historiskt över tid vilken 

slags kunskap musik ska utgöra vägen till och vad det är man genom musiken ska förstå. Hos Platon 

handlar det om ett andligt perspektiv, att förstå tillvarons djupaste mening medan andra tänkare, 

såsom Reimer (Varköy, 1993) betonar värdet i att lära känna sig själv genom musik. Denna kategori 

rör det metafysiska och andliga planet av människan. Ur ett mer människocentrerat perspektiv kan 

idén om musik som väg till kunskap handla om att genom musiken förstå sig själv och utveckla en 

djupare självinsikt. Jag har inte funnit denna kategori representerad i min empiri.  

Den andra kategorin, idén om musik som medel för bildning finns tydligt framskrivet i El Sistemas 

styrdokument (El Sistema Sverige, 2013). El Sistemas undervisning ska vila på tre musikaliska hörn: 

Västerländsk klassisk musik, folkmusik och musik som bygger på eget skapande. I mina observationer 

har den klassiska musiken endast varit representerad i form av Beethovens  ”An die Freude”-melodi 

med nyskriven text för El Sistema. I övrigt har den musik som skapats med barnen i min empiri 

representerats av folkmusik och folkdans från olika länder samt sånger från El Sistema-repertoaren. 

Den musik som skapats för barnen har däremot i viss mån bestått av det klassiska bildningsgodset. 

De musikaliska gästerna på VänsDay i form av en kvartett från Radiokören (observation 5.) sjöng flera 

barnsånger men även några sånger från den klassiska körrepertoaren,  såsom Hugo Alfvéns 

lättsamma arrangemang på den svenska folkvisan  ”Tjuv och tjuv” och Carl David af Wirséns 

arrangemang av psalmen ”En vänlig grönska”. Vid en annan kvällsträff på VänsDay gästades El 

Sistema av en klarinettist från El Sistema Venezuela. Även han gav smakprov på den klassiska 

repertoaren (Observation 9.).  

När man relaterar undervisningen i El Sistema till Varköys syfteskategorier (1993) kan man tydligt se 

att det finns en stark koppling till kategori tre, idén om musikens socialt fostrande funktion.  I 

undervisningen fokuseras dels på att lära sig förstå och tolka olika musikkulturella koder, som 

musiklärarens/dirigentens olika tecken för tystnad, paus, crescendo, diminuendo et cetera.  Att 

kunna förstå och följa dessa tecken utgör grunden för att man överhuvudtaget ska kunna musicera 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_David_af_Wirs%C3%A9n
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tillsammans och organisera det man tillsammans skapar. Kategorin som handlar om musikens socialt 

fostrande funktion genomsyrar all undervisning i El Sistema. Musiken som ett verktyg för social 

utveckling märks kanske som allra mest i rytmikövningarna, musiklekarna, dansen och rörelserna 

men genomsyrar även undervisningen av sång, instrumentspel och repertoarval. Idén om musik som 

ett verktyg för social utveckling utgör El Sistemas pedagogiska idé och formar musikdidaktiken.  Detta 

märks i samtliga observationer hur pedagogerna med stort engagemang arbetar för att dra in alla 

och överföra glädje och lust till musiken.  Pedagogerna uppvisar en väldigt positiv attityd till eleverna. 

I min empiri uppmuntras allas försök att delta i musicerandet och under mina veckor har jag inte vid 

något endaste tillfälle hört någon pedagog korrigera någon elev musikaliskt, utan enbart socialt. Då 

har det rört sig om elever som sjungit för högt eller spelat vid fel tillfälle, men det har då varit 

uppenbart att felet berodde på en brist på god attityd hos eleven, inte på kunskapsbrist (Observation 

7.).  

Kategori fyra beskriver idén om barnet som skapande individ  och är också något som kan ses i El 

Sistemas undervisning genom de fria improvisationsmomenten i till exempel spel med Arlatrummor 

och i rytmiklek som bygger på kommunikation mellan musikpedagogen och eleverna. Att våga 

komponera rytmer, att bygga vidare på varandras musikaliska fraser, att våga uttrycka sig i rörelse till 

musik är olika metoder att utveckla barnens eget skapande. Då barnen är så små och verksamheten 

så ny är detta inte ännu i fokus, men det finns ansatser till eget skapande. Det gäller att först samla 

ihop gruppen och lära dem koderna för hur man umgås musikaliskt i El Sistema genom att lära dem 

respektera stopptecken och dynamiktecken , men vid ett lektionstillfälle (observation 7.) avslutas 

lektionen med att alla i tur och ordning får spela ett litet solo på sin egen trumma som svar på 

lärarens musikaliska fras och sedan lämna trumman och gå ut. Detta är början på ett eget skapande i 

musik. Pedagogerna betonar också när musiken ifråga är komponerad av en kompis till någon av 

dem, eller av El Sistema-pedagogerna själva i syfte att visa på att att skapandet finns i och bland oss 

individer (Observation 11.).  

Den femte och sista kategorin rymmer idén om musikens konkreta nyttofunktion för andra 

skolämnen. Ibland hävdas att musik skulle ha en förmåga att träna kognitiva förmågor och därmed 

skulle musikämnet kunna fungera som stödämne till exempelvis matematik, till exempel i form av så 

kallad ”dansmatte” där man kombinerar matematik och musik för att förstå matematiken genom ett 

estetiskt klingande ämne.  Jag har i min empiri funnit väldigt lite om musikens konkreta nytta i El 

Sistema. På hemsidan för grundskolan där El Sistema verkar står det att tanken med projektet bland 

annat är att ”stimulera barnens språkutveckling”, men  El Sistema är ursprungligen en 

orkesterverksamhet och fokuserar inte på språkande.  I studiens intervju berättar  El Sistema-

pedagogen att språkutvecklande arbete är något hon haft fokus på i sitt tidigare arbete som 

musiklärare och att detta arbetssätt  med sång och språkande är något hon bär med sig in i El 

Sistema (Intervju 1.).  El Sistema fokuserar dock inte på musikens nyttofunktioner.  Däremot skulle 

man kunna hävda att musik som socialt verktyg kan användas som det som Varköy (1993) kallar 

”inlärnings- och socialiseringseffektiviserande” medel, alltså som social nytta.  Hos El Sistema finns 

denna  kategori dock implicit uttryckt i projektplanen genom att El Sistema gör anspråk på att öka 

måluppfyllelsen i de berörda skolorna. Det vore intressant att göra en diskursanalys av  olika politiska 

styrdokument  om El Sistema för vidare undersökningar.   
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att El Sistema kraftigt betonar idén om musikens socialt 

fostrande funktion men även idén om musik som medel för bildning finns tydligt representerat i El 

Sistemas undervisning.  

6 Diskussion 
I studiens sista del för jag en diskussion kring det resultat studien givit i förhållande till 

forskningsöversikten utifrån följande rubriker:  Varför? Nyttan med musik, Musik som ett politiskt 

socialt verktyg? , Den sociala cirkeln och kommunikation, Vad? Musik som verktyg i integrerande eller 

fostrande syfte? , Hur? Tid, kontinuitet och kontakt, Föräldrakontakt, Interkulturell samverkan och 

mat och Avslutande reflektioner. 

6.1 Varför? Nyttan med musik  
Enligt Varköy (Mathiasson, 2013) lever vi i en tid som präglas av en dyrkan av nyttotänkandet. Det 

gäller för samhället i stort likväl som för utbildningsområdet som helhet. Det gäller inte minst de 

estetiska ämnena i skolan. Få saker tillåts ha ett egenvärde, ett värde i sig självt. Allt värderas i första 

hand som ett medel eller redskap för att uppnå något annat (ibid.).  Att värdet i musik skulle ligga i 

utommusikaliska faktorer är något som Varköy motsätter sig. Han menar att en musikalisk 

legitimeringstanke är en produkt av en rad grundläggande värderingar av pedagogisk, psykologisk, 

filosofisk, religiös eller politisk art (Varköy, 1993). ”Allt eftersom synen på människor, skola, 

undervisning, musik och andra värden varierar, verkar det möjligt att argumentera för musikens 

ställning utifrån varierande aspekter” (Varköy, s. 119). De estetiska perspektiven omfattar 

erfarenheter, kunskaper och lärande som är värdefulla i sig  och som därmed går utöver det strikta 

nyttotänkandet. (ibid.) Debatten om musikens berättigande i skolan är viktig, menar Björkvold (s.143) 

Det är viktigt att delta i nyttopedagogikens politiska spel eftersom musikämnet är betydelsefullt för 

lärande i stort (ibid.).  

6.1.2 Musik som ett politiskt socialt verktyg?  
Efter den sociala oro som tog sig i uttryck under upploppen i Stockholm våren 2013, med 

stenkastning och bilbränder som spred sig från Stockholm till flera andra städer i landet har en 

intensiv samhällsdebatt  pågått både på regional och nationell nivå. Man har i stadsdelen startat flera 

projekt som ska verka för social utveckling, varav El Sistema är ett.  

All undervisning sker i en samtida kontext och El Sistema gör inte bara anspråk på att med musiken 

som verktyg ska bidra till individens sociala utveckling utan även till att göra samhället mera socialt 

hållbart, stärka demokratiutvecklingen och öka integrationen (Projektplan 2014). El Sistema 

konstrueras som ett tydligt socialpolitiskt projekt där musikundervisningen legitimeras genom att 

man gör anspråk på att skapa skillnad i de tre grundläggande cirklarna: Den personliga och sociala 

cirkeln, familjecirkeln  och samhällscirkeln (ibid.).  

Samtidigt finns det en ovana hos musikpedagogerna att arbeta på detta nya sätt. Att arbeta 

individuellt med barnen i den personliga cirkeln, samt att träna dem att samarbeta socialt i 

musikensemble är något man som musikpedagog är van och känner att man behärskar. Däremot är 

det ibland svårt att nå fram till föräldrarna vilket är något som kommer till uttryck i empirin. Det 

åligger på El Sistema-pedagogerna att inte bara utveckla barnens sociala förmåga utan även 

föräldrarnas sociala förmåga, vilket är något som ibland kan vara en källa till frustration hos 
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pedagogerna när föräldrar inte kan nås är det svårt (Intervju  1.). El Sistemas musikpedagoger intar 

samtidigt två roller, dels rollen som musiklärare och dels rollen som socialarbetare (Lindgren och 

Bergman, 2014).  

6.1.3 Den sociala cirkeln och kommunikation 
I intervjumaterialet återkommer temat kommunikation (eller bristen på kommunikation) mellan de 

vuxna som finns kring barnen. Det handlar främst om kommunikationen mellan El Sistema-

pedagogerna och föräldrarna men även om kommunikationen mellan El Sistema-pedagogerna och 

andra vuxna i barnens närhet, i första hand fritids- och förskolepersonalen. Resultatet i studien visar 

på stora skillnader i attityden till El Sistema bland övrig personal runt barnen.  

I rytmikleken med silkesdukarna som skulle blåsas vidare (observation 8.) där fyra ytterligare 

pedagoger i rummet signalerar andra saker än El sistema-pedagogerna som undervisar barnen, 

skapar dubbla budskap till barnen. För att undervisningen ska fungera är det av högsta vikt att alla 

andra vuxna på skolan, personliga assistenter och ledsagande pedagoger är positiva till projektet och 

att alla som deltar i El Sistemas lektioner verkligen är med och deltar och visar entusiasm för 

projektet och agerar förebilder för barnen (Observation 8.).  

Studiens resultat pekar på att det finns en brist på kommunikation mellan föräldrarna och 

pedagogerna och en brist på kommunikation mellan El Sistema-pedagogerna och övriga pedagoger 

på skolan. Det finns en svårighet att få kontakt både bildligt och bokstavligt. I studien berättar 

pedagogerna om hur svårt det kan vara att få kontakt med föräldrar. Många av föräldrarna till 

barnen i El Sistema saknar mejl, eller svarar inte på mejl som skickas och de mobiltelefonnummer 

som El Sistema-pedagogerna har fått från skolan stämmer inte. Vid telefonsamtal kan det ändå vara 

svårt att få kontakt då språket blir ett hinder till att kommunikationen mellan föräldrar och El 

Sistema-pedagoger inte fungerar.  Även vid bordssamtal där information ges ansikte mot ansikte på 

träffarna är bristen på språk många gånger en barriär mellan pedagogerna och gör att man inte når 

fram till föräldrar. När kommunikationen brister mellan de vuxna runt barnen fungerar verksamheten 

sämre. Enligt Widmark (2007) är den bästa lösningen att alltid lägga konsertverksamhet på skoltid. 

Då vet man vad man har att räkna med. Konserter utanför skoltid är förenat med oro. Då endast ett 

litet antal föräldrar har tillgång till bil eller möjlighet att hjälpa på annat sätt blir osäkerheten stor 

inför konserter utanför skoltid (ibid.). Studiens resultat pekar på just detta. Att som pedagog sitta 

med en lista på tre barn några dagar före konsertdatum är slitigt. Att fundera över om informationen 

har nått fram,  hur barnen kommer till och från konsertplatsen tar fokus från musikundervisningen 

(Intervju 1.).  

6.2 Vad? Musik som socialt verkyg i integrerande eller fostrande syfte?  
Inom El Sistema finns en vilja att göra klassisk musik och folkmusik tillgänglig för alla och en idé om 

att undervisa det västerländska kulturarvet, ge barnen en sångskatt och göra den västerländska 

konstmusiken till det bildningsgods man ska fokusera på. Genom att i El Sistema ge barnen det 

västerländska kulturarvet och folkmusiken får de en kulturell kanon som ett medel för bildning, man 

kan säga att barnen ges tillgång till de kulturella koder, eller det kulturella kapital som gäller. I ett 

samhälle som präglas av stor kulturell och social variation blir behovet att signalera tillhörighet och 

identifikation viktigt. El Sistema vill ge alla barn tillgång till klassisk musik och folkmusik, de 

musikgenrer som har hög anciennitet, och därmed ge barnen det som Gustafsson (2011, s.233) kallar 

ett slags kulturell läsförmåga.  Den västerländska klassiska musiken tillsammans med folkmusik utgör 
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grunden för svenska musiklärares utbildnining idag och dessa två genrer utgör tillsammans med 

egenkomponerad musik de tre hörnen i El Sistemas repertoar, de tre genrer som 

musikundervisningen i El Sistema bygger på.  

En reflektion av konsertobservationen i Berwaldhallen, där publiken rycktes med av den arabisk-

turkiska folksången ”Ahya Zen”, är att ett västerländskt musikprojekt som ska verka för pluralism och 

en interkulturell dialog som samtidigt har en agenda att propagera för västerländsk musik får svårt 

att nå den som är uppvuxen i en i en icke-västerländsk musikkultur. Man skulle kunna hävda att El 

Sistema genom att verka för det klassiska västerländska bildningsgodset samtidigt antar en elitistisk 

musiksyn på samma sätt som formalisterna gör (Varköy, s 94.). Min empiri pekar dock inte åt det 

hållet, utan jag vill påstå att El Sistema Stockholm intar ett interkulturellt musikperspektiv med fokus 

på folkmusik från hela världen i sin repertoar. ”Fostran in i en viss musikalisk identitet, utifrån en 

föreställning om det sociala och nationella värdet av vissa genrer har visat sig vara riskfyllt när det 

gäller frågor om jämlikhet ” (Gould, 2012 enligt Lindgren och Bergman 2014.). Konstruktionen av 

musikalisk identitet och musikaliska genrer bör istället hållas öppet och förhandlingsbart (ibid.).  

Lahdenperä menar att det är viktigt att elevernas kulturella bakgrund, språk och erfarenheter har 

betydelse för innehållet i undervisningen (s. 65, 2004). ”För att undervisningen ska kännas relevant 

och meningsfull är det en fördel att den knyts till elevens förförståelse ” (ibid. ). En av de fyra 

observerade pedagogerna har undervisat musik i stadsdelen under många år och är tydligt förankrad 

på orten. I mina observationer blir det tydligt att en förankring i närsamhället ökar kunskapen om 

eleverna som bor här, deras familjer och närsamhälle vilket i sin tur ger en ökad interkulturell 

pedagogisk kompetens  (Observationer 1-11.). 

Här finns ett problem med att rakt av översätta ett venezuelanskt musikprojekt till en svensk kontext. 

De svenska segregationsmönstren ser annorlunda ut än de venezuelanska. Att nå dem som vuxit upp 

i en icke-västerländsk musikkultur kan vara svårt, men en annan fråga är hur man når de barn som 

växer upp med musik som något otillåtet? (Widmark, 2007). Här väcks många vidare frågor och det 

vore intressant att studera frågan om musikundervisning som socialt verktyg- för vem?  

6.3. Hur? Tid, kontinuitet och kontakt 

En av grundidéerna med El Sistema är att använda tiden annorlunda än vad som är brukligt i musik- 

och kulturskolor och på så vis ge barnen möjlighet att spela flera gånger i veckan. Tiden är avgörande 

för såväl social utveckling som individuell utveckling i musik och dessa två processer förutsätter 

varandra (Projektplan 2013.).  

För att grupperna ska utvecklas socialt och musikaliskt är tanken med El Sistemas verksamhet att 

man ska ses tre gånger i veckan, (Projektplan 2013.) vilket man gjorde i början, men då 

fritidspersonalen bad om att få en dag för möjlighet till utflykt med fritidsbarnen togs ett 

undervisningstillfälle med elevgruppen bort och då valde man att istället ge årskurs tre El Sistema-

undervisning på den tiden (Intervju 1.).  Just nu når den studerade El Sistema-skolan inte riktigt den 

planerade målsättningen med tid och kontinuitet då årskurs tre får undervisning enbart en dag och 

årskurs ett får undervisning vid två tillfällen, troligtvis hade man nått längre både musikaliskt och 

socialt om man hållt fast vid ursprungsplanen med undervisning minst tre gånger i veckan. (ibid.) 

Upplevelsen av brist på tid är något som uttrycks i studien: ”Många barn --- har så himmelens mycket 

att göra” (Intervju 1). Då El Sistemas verksamhet ligger i skolans byggnader på fritidstid konkurrerar 

verksamheten med fritids och andra aktiviteter som barn har. El Sistema konkurrerar både med alla 
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de fritidsaktiviteter som barnen har på skolan och de aktiviteter som finns utanför skolan genom 

föreningslivet.  Att välja mellan El Sistema och fritids kan ibland vara ett svårt val och El Sistema-

pedagogerna vittnar om ambivalenta barn som går som åsnan mellan hötapparna i rädsla för att 

missa något roligt. Barnen har svårt att välja mellan alla aktiviteter och de har framför allt svårt att 

göra medvetna val.  Detta gör att El Sistema-verksamheten har fungerat bättre i de lägre åldrar där 

den varit obligatorisk (Intervju 1.). Det blir också svårt att arbeta för integration när alla inte är med 

och deltar i El Sistema. ”Med tanke på interkulturalitet” betonar Lahdenperä (2004) ”är det slöseri att 

en av skolans viktigaste resurser arbetar på tider utanför ordinarie schema med följd att de andra 

lärarna inte kan träffa dem och använda deras kulturkompetens.” Citatet ovan gäller 

modersmålslärare som ofta får sin undervisning förlagd efter skoltid, men samma inkluderande tanke 

gäller beträffande El Sistemapedagogerna. ” Samverkan mellan olika ämneslärare (bör) vara en 

naturlig del av utvecklandet av det interkulturella pedagogiska arbetet ” (ibid.).  Att förlägga El 

Sistema till skoltid vore därför bättre för att nå de målsättningar som finns med projektet.   

6.3.1 Föräldrakontakt 
Något som El Sistema önskar är att genom kostnadsfri musikundervisning kunna nå flera barn. Frågan 

är om man gör man det?  Som det ser ut nu, efter ett års verksamhet, kan man konstatera att man 

har haft svårt att nå ut till barnen (intervju 1.).  Detta har säkert flera olika orsaker, varav 

föräldrakontakten alldeles säkert är en. Att samordningen kring barnen på skolan fungerar är också 

jätteviktigt och att att alla runt barnen är positiva till projektet. Detta betonas också i 

styrdokumenten för El Sistema (Projektplan 2013. Något som är också är viktigt är enligt Lahdenperä 

(s.71) att skolans organisation med ansvarsfördelning och beslutsfattande är tydlig och överskådlig 

för såväl personal och elever som för föräldrarna. På El Sistema-skolan där samarbetet sker genom 

fritids blir organisationen runt El Sistema otydlig för föräldrarna. När föräldrarna hämtar barnen på 

fritidstid i fritidsverksamhetens lokaler är det inte tydligt för dem att de samtidigt hämtar barnen 

från El Sistema. Det är inte ens säkert att all personal på skolan har uppfattat  att El Sistema är en 

egen verksamhet inom skolans lokaler, eftersom man är integrerade i skolverksamheten men 

samtidigt separerade (Observation 6.).  Många av föräldrarna är inte medvetna om vad deras barn 

valt, vad det innebär att vara med i El Sistema, eftersom det sker i skolans fritidslokaler på fritidstid 

(Observation 6.).  Det är av värde att skolan anstränger sig att hitta olika typer av samverkanssätt 

med föräldrarna där skolans arbete och verksamhet blir mer begripliga för föräldrarna (Lahdenperä, 

2004.). Samtidigt är det tveksamt om El Sistema hade nått flera barn om de inte samorganiserat  sig 

med skolan utan istället varit en nyöppnad musikaktivitet utanför skolans verksamhet.  Sannolikt 

hade man nått färre barn då.  

6.3.2 Interkulturell samverkan och mat 
För att verksamheten ska fungera krävs ett gott vuxensamarbete kring barnen. Widmark (2007) 

menar att föräldrakontakten är oerhört viktig för barnens framsteg. Då barnen ofta utgör den 

språkliga länken mellan hemmet och skolan är det viktigt att nå föräldrarna på andra sätt, ”helst i 

kombination med kaffe och kaka” (ibid.).  VänsDay-träffarna med fika för föräldrarna på 

onsdagkvällar är helt i linje med detta resonemang.  VänsDay-träffarna är ett avslappnat och kravlöst 

sätt att nå föräldrarna på. På en av träffarna kom en mamma i El Sistema fram till en av pedagogerna 

och föreslog att man skulle kunna ha knytkalas där alla tog med sig mat från sitt land. Då jag själv bor 

i stadsdelen kunde jag inte låta bli att le, eftersom detta är ett ofta återkommande uttryck här. När 

vuxna ska träffas och en integrering mellan föräldrar, barn och pedagoger ska komma till stånd 
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uppmanas man så gott som alltid från skola och förskola att ta med mat från sitt land. Efter många 

års barnkalasande i stadsdelen har jag lärt var man köper det bästa halalgodiset, att om man av 

obetänksamhet tar med en ost- och skinkpaj får man äta upp den själv och att köttbullar fungerar 

utmärkt för alla tillfällen. Kanske kan det  tyckas att frågan om mat är irrelevant i en uppsats om 

musik som  socialt verktyg, men jag hävdar att även maten kan ses som ett viktigt interkulturellt 

verktyg.  Att dela måltider tillsammans kan också ses som en symbolisk handling. I projektplanen för 

El Sistema står det inskrivet att onsdagsträffarna på VänsDay  ska ses som  ”El Sistemas hjärta” 

(Projektplan 2013).  Genom att fika eller äta kvällsmat tillsammans över språk- och kulturgränserna i 

integrerande syfte hoppas man på att nå föräldrarna. VänsDayträffarna vill ge en möjlighet för 

familjer och barn att få tillhöra ett socialt sammanhang på hemmaplan. Att utveckla familjeträffarna, 

till exempel genom att locka dit familjerna med knytkalas där man tar med mat från sitt land är en 

idé att överväga. Den sista planerade familjeträffen för denna säsong bjuder in till just knytkalas. För 

att nå ännu barn fler tror jag att det är viktigt med en ökad interkulturell pedagogisk kompetens och 

jag tror att onsdagsträffarna på VänsDay är ett bra sätt att göra detta och som kan vidareutvecklas. 

Även om det första fokuset är på musiken kan maten vara ett assisterande verktyg till att nå föräldrar 

och få till en högre grad av samverkan.   

6.3.3 Tid, disciplin och kärlek 

Ibland upplever pedagogerna en stress i det faktum att de måste arbeta mot ett förutbestämt mål i 

form av en konsert. När det sociala arbetet på skolan inte går så fort som man hoppats,  den stora 

konserten med Radiosymfonikerna närmar sig med stormsteg och endast tre barn har anmält sig och 

El Sistema-pedagogerna får ägna tid åt att försöka få kontakt med barnens föräldrar på telefon för att 

få med flera kan det kännas stressigt. Här finns dubbla budskap i projektplanen. Det finns å ena sidan 

ett mål att utveckla ett högt konstnärligt uttryck. Å andra sidan betonas i versaler i projektplanen för 

El Sistema att: ”UTVECKLING TAR TID! Att förädla projektet El Sistema till en permanent verksamhet 

med hållbar utvecklingspotential tror vi görs bäst genom långsiktighet och samarbete”  (Projektplan 

2013). 

Undervisning idag är ofta individorienterad och i ett och samma klassrum kan elever arbeta med 

olika arbeten med en lärare som går runt och handleder och stödjer eleverna där de är.  I 

musikämnet krävs det att alla är tysta exakt samtidigt, annars blir det ingen paus i musikstycket man 

spelar. Musikläraren fungerar som en dirigent som bestämmer när och hur orkestern ska spela och 

det krävs att orkestermedlemmarna respekterar tecken för tystnad och dynamik samt att alla har sin 

uppmärksamhet fäst på läraren hela tiden för att en kör eller orkester ska fungera. I 

musikundervisningen lär eleverna sig disciplin, att samarbeta och spara frågor som dyker upp till 

efteråt.  Bristande disciplin är det som föräldrar med minoritetsbakgrund klagar mest på i olika 

svenska undersökningar (Lahdenperä s.67, 2004). ”Skolan beskrivs som en fri lekplats där ingen 

sätter gränser” (ibid.). Disciplin i betydelsen arbetsro och klara samspelsregler är en förutsättning för 

för koncentration, inlärning och god arbetsmiljö för både elever och lärare (ibid.).  Musicerande i kör 

och orkester har tydliga regler och normer för samspel, vilket gör undervisningen tydlig och lätt att 

greppa. Musicerande i El Sistema tränar gruppsamarbete i sång genom kör eller orkesterspel 

(Observation 7.).  Lahdenperä betonar att det inte finns någon motsättning mellan ”disciplin” och 

”kärlek”.  Just begreppen disciplin och kärlek är något är som omnämns inom El Sistema Venezuela. 

”Music, in particular, provides a universal language that transcends our differences and has a unique 

capacity to build bridges of understanding among all peoples. Music does more than nourish the 
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human spirit. Its very practice instills focus and discipline, respect for others, a spirit of collaboration, 

and many other positive values that make us better citizens of the world” (Dudamel, 2014).  

6.4 Avslutande reflektioner 
Resultatet av denna didaktiska studie av en nystartad El Sistemaskola i Stockholm visar genom en 

analys med Varköys syfteskategorier att musikundervisningen inom El Sistema framför allt fokuserar 

på idén om musikens fostrande funktion. I El Sistemas undervisning kan man även se idén om musik 

som medel för bildning och idén om musik som skapande individ tydligt representerad i 

undervisningen. Inom  El Sistema ses musik som ett socialt verktyg. Musiken är främst ett medel till 

något snarare än ett mål i sig självt.  På samma gång finns en tydlig målsättning inom El Sistema 

Stockholm att genom förebilder i musikpedagogerna och de professionella musikerna och sångarna i 

Sveriges Radios Symfonikorkester och Radiokören nå en hög musikalisk nivå.  

 

Resultatet i föreliggande studie tyder på att det finns både möjligheter för integrering och 

samhällelig förändring  genom El Sistemas sätt att arbeta. En ökad interkulturell medvetenhet hos 

såväl pedagoger som beslutande politiker skulle vara till nytta och gagn för framtida 

utvecklingsmöjligheter.  Ännu finns svårigheter att övervinna. Verksamheten är fortfarande alldeles 

ny. Det har snart gått ett läsår sedan barnen i Stockholm kom i kontakt med El Sistema för första 

gången. Under det första året har man brottats med en del uppstartsproblem i projektet som man 

samtidigt lärt sig mycket från.  

El Sistemas verksamhet tycks vara en praktik som utmanar flera av de rådande diskurserna om 

undervisning i musik. Den tvetydiga relationen till Kulturskolan, liksom frågan om 

instrumentundervisning enskilt eller i grupp är till exempel något som något jag inte haft utrymme 

att närmare gå in på i min studie då mina forskningsfrågor  inte haft utrymme för detta. Genom att 

erbjuda kostnadsfri musikundervisning till alla kan man se El Sistema som en väg till ökad pluralism.  

Det har framkommit många saker i min empiri som inte ryms i denna studie då forskningsfrågorna 

endast tar upp didaktiska aspekter. Det finns flera saker att lyfta kring undervisning inom El Sistema 

som forskningsfrågorna inte omfattar.  För vidare forskning vore det intressant att använda sig av 

analysverktyg och forskningsfrågor som belyser frågor om inkludering och exkludering och att 

undersöka musikundervisning ur ett interkulturellt perspektiv.  

Till sist vill jag avsluta med några ord från El Sistema-sången ”Sida vid sida”: 

Här vid sidan av dig finns jag. 

Här vid sidan av mig finns du. 

Kom, vi lagar hjärtat. 
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