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Titel: Med möten i fokus – Hur El Sistema-lärare talar om sin verksamhet   

 

Title in English: The encounter in focus – How teachers in El Sistema talk about their work 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur kulturskollärare som arbetar inom ramen för El 

Sistema talar om sitt förhållningssätt till El Sistemas visioner och idéer och hur detta tar sig 

uttryck i deras musikaliska undervisning. El Sistema är en form av musikpedagogisk 

verksamhet som bygger på att musikalisk och mänsklig utveckling går hand i hand och att 

hög musikalisk kvalitet skapas genom stark social sammanhållning. Datainsamlingen har 

skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre musiklärare som tillämpar El 

Sistemas pedagogik med lågstadieelever på olika svenska orter. Intervjusvaren har analyserats 

med begrepp från en diskursteoretiskt inspirerad metodansats. I denna studie konstrueras 

diskursen El Sistema som verksamhet med dess visioner och idéer. De centrala 

frågeställningarna har varit: 1) Hur uttrycker sig lärare kring El Sistemas visioner och idéer? 

2) Hur beskriver lärarna den musikaliska undervisningen? 3) Hur kan lärarnas beskrivningar 

av sin undervisningspraktik relateras till nämnda visioner och idéer? Det framkommer av 

analysen att: a) El Sistemas visioner och idéer utgör mångtydiga element som kan tolkas på 

olika sätt, b) nodalpunkten ”möten” är det centrala i verksamheterna, både musikaliska och 

mänskliga möten, c) att lärarnas förhållningssätt påverkas av olika faktorer och yttre 

förväntningar och därför är en del i en större diskurs vilket leder till svårigheter att omsätta 

visioner till praktisk verksamhet. Enskilda verksamheter formas därför på olika sätt utifrån 

hur visioner och verksamhetsidéer tolkas. Intervjuundersökningen har kompletterats med en 

litteraturstudie kring svensk forskning på El Sistema samt kulturpolitiska utredningar kring 

mål och intentioner för Kulturskolan. Diskursteori och diskursanalys presenteras kortfattat 

med fokus på några begrepp som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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INLEDNING 
 

Under ett år bodde jag i Rio de Janeiro och fick som utbytesstudent där ta del av ett musikliv 

som på många sätt skiljer sig från musiklivet i Sverige. Som flöjtist och blivande flöjtlärare 

reagerade jag på att det fanns ett större intresse för att spela flöjt där jämfört med vad jag mött 

i Sverige. Generellt hade eleverna sämre instrument, sämre lokaler och svårare 

socioekonomiska förutsättningar än jag mött hos medstudenter på min väg från elev på 

kulturskolan till musikhögskolan i Sverige. Det som fascinerade mig var att det hos de 

musikstuderande i Brasilien fanns en annan gnista och en djupare vilja och stolthet för 

musiken och instrumentspelet än vad jag var van vid att se. Jag besökte flera musikprojekt 

med orkesterinstrument där sociala och musikaliska mål gick hand i hand och jag tänkte ofta 

att det fanns likheter med vad jag sedan tidigare visste om El Sistemas verksamhet. Under 

mitt år i Brasilien fick jag också prova på hur det kan vara att ta del av musikundervisning på 

ett språk man inte behärskar. I många situationer var det begränsande att inte behärska det 

språk som alla runt omkring mig talade. Det var en intressant upptäckt att just som elev i den 

praktiska musikundervisningen så var inte språket ett lika stort hinder som i andra situationer. 

Självklart underlättade det att jag största delen av mitt liv har varit elev i musikundervisning. 

Samtidigt visade det upp det unika i musik som fenomen, som ett språk utan ord. Sedan jag 

för första gången hörde talas om El Sistema har jag velat veta mer om verksamheten och 

fördjupa förståelsen kring den. När jag började läsa in mig på den information och forskning 

som finns kring El Sistema i Sverige så uppkom många intressanta vinklar att undersöka. Det 

jag till slut fastnade vid kretsar kring El Sistemas vision och idéer. Kan det finnas problem 

längs vägen när ett verksamhetstänk som bygger mycket på visioner ska översättas till 

praktisk undervisning? 

 

El Sistemas verksamheter med spel på orkesterinstrument i genrer som klassisk musik och 

folkmusik kan ses som en motvikt mot popmusiken i dagens musikundervisning (Lindgren & 

Bergman 2014). Genom El Sistemas verksamheter når Kulturskolan nya målgrupper i 

bostadsområden där majoriteten av invånarna har utländsk bakgrund. Detta är elever och 

familjer som inte nåtts av Kulturskolan i särskilt stor utsträckning tidigare på grund av 

ekonomiska, kulturella och sociala orsaker. El Sistema växer sig allt större i Sverige (El 

Sistema 2017c) i en tidsperiod då elevantalet och antal sökande på orkesterinstrument sjunker 

på många utbildningsnivåer och utbildningsinstanser, på allt från nybörjarnivå till 

högskolenivå (SOU 2016:69). Enligt en undersökning från Kulturnytt 2017 (Da Silva & 

Källén 2017, 20 november) anser fem av Sveriges största symfoniorkestrar att ”musiker med 

svensk utbildning inte håller lika hög nivå som musiker med utländsk utbildning”, och en 

majoritet av dessa anser att kompetensen hos svenska musiker har sjunkit de senaste tio åren. 

Av denna anledning går jobben idag i högre utsträckning till utländska musiker. 

Kulturskolerådet tror att det beror på att barn och unga väljer andra instrument idag än de 

gjorde förr (Da Silva & Källén 2017, 20 november). Med El Sistemas verksamhet finns både 

intresset att skapa förutsättningar för barn att komma i kontakt med västerländsk musik och 

symfoniorkestrarnas intresse att arbeta för att även i framtiden ha en publik och rekrytera 

musiker (Saether, Bergman & Lindgren 2017). I ljuset av detta är det därför aktuellt att 

undersöka hur det talas om El Sistemas visioner och idéer. För vem är verksamheten, varför 

ska den finnas och hur ser den ut? Dessa frågor har i denna studie valts att undersökas i 

perspektivet av hur tre El Sistema lärare på skilda orter talar om verksamheten, och 

frågeställningarna har smalnats av mot att behandla El Sistemas vision och idéer, hur den 

musikaliska undervisningen beskrivs samt hur förhållandet dem emellan kan förstås.   



 2 

Disposition 

Jag har valt att disponera uppsatsen på följande sätt: Inledningsvis presenteras mitt 

problemområde, syfte och frågeställningar. Därefter ges en bakgrund till El Sistema, svensk 

forskning kring El Sistema samt vissa utredningar om Kulturskolans verksamheter och 

intentioner. Denna längre bakgrund bygger på en litteraturstudie och avser att sätta in mitt 

arbete i sitt större sammanhang. Därefter presenteras undersökningsmetod, urval och 

genomförande av intervjuer. Där ges även en kortfattad presentation av diskursteori med 

fokus på några begrepp som är relevanta för min uppsats. Efter detta kommer resultat- och 

analysdelen där intervjuerna presenteras för att sedan analyseras, och i den avslutande 

diskussionen återknyts resultat och analys till undersökningens syfte och frågeställningar. 
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Musikintresset är starkt hos ungdomar och många vill bli musiker, men orkesterinstrumenten 

lockar inte. Det är en tendens som märks från kulturskolenivå ända upp till musikhögskolorna 

där allt färre ungdomar väljer att utbilda sig till orkestermusiker (Statens kulturråd 2001). 

Många orkestrar har på senare år gjort försök med nyare konsertformer för att nå en ny publik 

men dagens orkesterkonsert är trots det ganska lik sin motsvarighet på 1800-talet, vilket 

Kulturrådet (Statens Kulturråd 2001) tror kan bidra till svårigheten att attrahera nya unga 

musiker. En kvantitativ undersökning bland musikspelande ungdomar visar att 59% kan tänka 

sig musikeryrket men bara 8% kan tänka sig en orkester som arbetsplats (Sveriges Musik- och 

Kulturskoleråd 2002). Dessutom visar en studie av Hofvander Trulsson (2010) att föräldrars 

bakgrund har betydelse för vilka som deltar i frivillig musikundervisning i Sverige. Det finns 

få elever med minoritetsbakgrunder i Kulturskolan och detta får även konsekvenser för vilka 

som sedan studerar på musikutbildningar på högre nivåer. Inom El Sistema är en vision att 

alla barn, även från socialt utsatta områden och minoritetsbakgrunder, får prova på att spela 

orkesterinstrument och de får också kontakt med klassisk musik och folkmusik (El Sistema 

2017d). Att söktrycket på flertalet orkesterinstrument sjunker på alla utbildningsnivåer från 

kulturskola upp till musikhögskola kan ses som ett problem i bevarandet och förvaltandet av 

vårt kulturarv med västerländsk konstmusik (SOU 2016:69). Samtidigt som detta sker byggs 

El Sistema-verksamheter upp på allt fler platser i Sverige med undervisning i 

orkesterinstrument och repertoar inom främst konstmusik och folkmusik från olika delar av 

världen (El Sistema 2017d). Utifrån detta problemområde ser jag att det finns frågor som är 

relevanta att undersöka närmre inom El Sistemas verksamheter i Sverige. I bakgrunden nedan 

beskrivs det att El Sistema är en visionsstyrd rörelse och vidare beskrivs motsättningar inom 

El Sistema enligt tidigare forskning. I inledningen beskrivs det att det finns olika intressenter 

kring El Sistemas verksamhet.  

Syftet med min studie är att undersöka hur kulturskollärare som arbetar inom ramen för El 

Sistema talar om sitt förhållningssätt till El Sistemas visioner och idéer och hur detta tar sig 

uttryck i deras musikaliska undervisning. Jag vill undersöka detta genom följande 

frågeställningar: 

 

1. Hur uttrycker sig lärare kring El Sistemas visioner och idéer?  

2. Hur beskriver lärarna den musikaliska undervisningen? 

3. Hur kan lärarnas beskrivningar av sin undervisningspraktik relateras till nämnda visioner 

och idéer? 
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BAKGRUND 
 

Följande avsnitt inleds med att behandla El Sistema som verksamhet. Först ur ett historiskt 

perspektiv, därefter hur verksamheten ser ut i Sverige idag och slutligen vilka motsättningar 

som finns inom verksamheten. Därefter kommer rubriken Övrig svensk musikundervisning 

som behandlar forskning relevant för studien. Rubriken behandlar genrer i svensk 

musikundervisning, kulturskolan och kulturskoleutredningen samt legitimering av 

musikämnet.  

El Sistema – en historisk tillbakablick 
El Sistema är spanska och betyder ”systemet”. El Sistema grundades i Venezuela 1975 när 

José Antonio Abreu samlade elva ungdomar i ett garage för att lära dem klassisk musik och 

orkesterspel. Målet var att med klassisk musik och orkesterdisciplin som redskap ge barnen 

social och intellektuell utveckling och göra dem till demokratiska samhällsmedborgare (El 

Sistema 2017a). Målet var därmed att ge dem möjligheter till bättre liv bortom fattigdom, våld 

och kriminalitet som i förlängningen skulle leda till ett bättre samhälle. Det sociala 

musikprojektet växte och fick en enorm spridning i Venezuelas kåkstäder där närmre en 

miljon barn idag tar del av den statligt finansierade verksamheten. Barnen får undervisning 

flera gånger i veckan i klassisk musik och traditionell folkmusik. I Venezuela har många barn 

fått en bättre livssituation med hjälp av projektet. Personliga och musikaliska förebilder är 

viktiga inom verksamheten och de barn som kommit lite längre lär vidare till de yngre. Abreu 

har fått Polarpriset och en mängd andra priser för sin gärning. El Sistema har spridits över 

världen och finns idag i 65 länder (ibid.). Då min studie handlar om El Sistemas verksamhet i 

Sverige har jag valt att främst lägga tonvikt vid det svenska perspektivet av El Sistema även 

här i bakgrunden.  

 

El Sistema – verksamhet i Sverige 
Gustavo Dudamel började som elev till Abreu och har blivit en världsberömd dirigent och 

ambassadör för El Sistema. 2009 dirigerade han Göteborgs Symfoniker i en konsert för barn i 

stadsdelen Hammarkullen i Göteborg. Det blev startskottet för El Sistema i Sverige och 2010 

startades den första El Sistema verksamheten i Sverige i Hammarkullen (El Sistema 2017b). 

När detta skrivs finns El Sistema i alla stadsdelar i Göteborg och sammanlagt på 35 platser 

runt om i Sverige (El Sistema 2017c). Verksamheten bedrivs främst i kommunala musik- och 

kulturskolor. Den finansieras av offentliga medel och det varierar lokalt mellan en låg avgift 

från eleverna till att det är avgiftsfritt (El Sistema 2017g). El Sistema arrangerar 

utbildningsdagar för de musiklärare som vill lära sig mer om El Sistemas metodik, pedagogik 

och repertoar (El Sistema 2017h). De skolor som vill jobba efter El Sistemas arbetssätt får 

utbildning och fortbildning genom stiftelsen El Sistema (El Sistema 2017f). 

 

Målet i Sverige är, liksom i Venezuela, att ”ge barn verktyg att skapa sig en bättre tillvaro” 

(El Sistema 2017d). Detta med hjälp av musik. Verksamheten bedrivs främst där behoven är 

som störst och målet är att ”ge alla barn i Sverige möjlighet till positiv utveckling genom 

musicerande i kör och orkester” (ibid.). Vägledande principer är att ge alla barn rätt till denna 

typ av musicerade med repertoar inom främst konstmusik och folkmusik från olika delar av 

världen. El Sistema beskriver sig själva som en global visionsdriven musikrörelse och 

svenska El Sistema säger sig verka för integration, demokrati, jämlikhet och mångfald (El 

Sistema 2017d, 2017f). Exempelvis är orkestermusicerandet en del av arbetet i att verka för 

demokratiska värden (Lindgren & Bergman 2014).  
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Undervisningen bedrivs främst som gruppundervisning med speltillfällen minst tre gånger i 

veckan och liksom i Venezuela är personliga och musikaliska förebilder viktiga. Därför 

involverar de professionella orkestrar och körer i verksamheterna (El Sistema 2017d). 

Ytterligare ett syfte med verksamheten är att stärka barns identitet med hjälp av musik. Det 

innefattar både gruppidentitet och individuell identitet (Lindgren & Bergman 2014). El 

Sistema jobbar utifrån att musikalisk och mänsklig utveckling går hand i hand med en uttalad 

tro att hög musikalisk kvalitet skapas genom stark social sammanhållning (ibid.). 

Verksamheten inkluderar även barnens föräldrar i familjeträffar som kallas Vänsday (El 

Sistema 2017f).  

 

El Sistemas visioner och verksamhetsidéer i Sverige kan (enligt ovan) sammanfattas som 

följer, och det är dessa idéer jag sedan analyserar vidare i uppsatsen: 

- Att ge alla barn i Sverige möjlighet till positiv utveckling genom musicerande i kör 

och orkester. 

- Att ge alla barn rätt till denna typ av musicerade med repertoar inom främst 

konstmusik och folkmusik från olika delar av världen. 

- Att verka för integration, demokrati, jämlikhet och mångfald. 

- Att stärka barns identitet med hjälp av musik. 

- Att ge barn personliga och musikaliska förebilder. 

- Att inkludera familjen i familjeträffar som kallas för Vänsday.  

 

Motsättningar i El Sistema – svensk forskning 
Forskning på El Sistemas verksamheter i Sverige har främst gjorts i Göteborg och Malmö då 

det finns forskare kopplade till projektet via Göteborgs Universitet och Malmö Högskola. 

Monica Lindgren och Åsa Bergman forskar via Göteborgs Universitet och Eva Saether via 

Malmö Högskola (El Sistema 2017e). 

 

Lindgren och Bergman (2014) lyfter fram fyra motsättningar inom El Sistema Göteborg som 

ingång till fortsatt forskning: 

1. En motsättning är en bildningsdiskurs med konstmusik som bildning med strävan efter 

hög musikalisk kvalitet, mot en kreativ diskurs med det lekande barnet i centrum och 

en musikalisk genrebredd. Dessa diskurser förutsätter olika lärarroller och relationer 

mellan lärare och elev, den professionellt ämneskunniga läraren i en traditionell elev-

lärarrelation respektive en omsorgsinriktad pedagog i en anti-auktoritär relation 

mellan barn och vuxna. 

2. En andra motsättning handlar om legitimitet för musikundervisning med musik som 

medel eller musik som mål. Att denna dubbla målsättning framträder på lika villkor 

menar de är unikt för El Sistema i relation till andra musikpedagogiska praktiker.  

3. En tredje motsättning är att El Sistema står i relation till en marknad där efterfrågan 

styr kulturutbudet. Att El Sistema använder västerländsk konstmusik blir en 

motdiskurs mot musikundervisning med populärmusik och mot en 

traditionsuppluckring som skapar vilsenhet hos människor enligt Lindgren och 

Bergman (2014).  

4. Den fjärde motsättningen är konstruktionen av musikalisk identitet, där det dels kan 

ses som riskfullt att upphöja en viss typ av kulturutövande ur ett historiskt och ett 

jämlikhetsperspektiv, samtidigt som det utmanar det dominerande populärmusikaliska 

innehållet i dagens musikundervisning för pluralism och kulturell mångfald.  
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Lindgren och Bergman (2014) beskriver också att det mycket sällan talas om den musikaliska 

nivån i intervjuer med lärare i El Sistema, men trots det menar de att undervisningen inriktas 

mot just detta. Det som främst kommer fram i deras intervjuer är istället sociala och 

samhälleliga mål. I linje med detta lyfter lärarna i dessa intervjuer i stort sett uteslutande fram 

den sociala delen av lärarrollen som handlar om att vara med barnen och föräldrarna, snarare 

än att vara musikaliska förebilder.  

 

Övrig svensk musikundervisning 
I läroplanen för musikämnet i grundskolans årskurs 1–3 specificeras inte vilken typ av musik 

som ska användas i undervisningen i några termer av genre. Det som specificeras är musik 

som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, samt inblickar i svensk och 

nordisk barnvisetradition (Skolverket 2011). Svensk musikundervisning har de senaste 

decennierna dominerats av pop- och rockbaserad ensembleundervisning. Sedan 80-talet har 

den klassiska musiken ställts i skuggan av denna (Saether, Bergman & Lindgren 2017). Ett 

skarpt fokus på individens musikaliska intressen i svensk musikundervisning har gjort att 

undervisningen blivit relativt begränsad avseende repertoar, innehåll och 

undervisningsmetoder (Georgii-Hemming & Westvall 2010). Elevers ökade inflytande över 

innehållet har gjort att populärmusik fått större plats i undervisningen som därmed blivit mer 

informell och individualiserad. Detta leder inte nödvändigtvis till motivation, delaktighet och 

inkludering. Det kan istället ske på bekostnad av progression och kreativitet (ibid.).  

Holmberg (2010) beskriver hur kultursskollärare upplever en konflikt mellan populärmusiken 

med tillhörande instrument som är det som främst syns i media, och västerländsk konstmusik 

med traditionella orkesterinstrument som barn och unga inte automatiskt får kontakt med i sin 

vardag. Med dessa förändringsmönster som frångår traditionen med västerländsk konstmusik 

och orkesterinstrument finns det en risk att betydelsefulla kunskaper försvinner. Eftersom 

Kulturskolan är underleverantör för högre estetiska utbildningar och symfoniorkestrar finns 

där också en problematik i ett bredare lager. Det har även lett till att Kulturskolan har problem 

att legitimera sin verksamhet. Vem som kan sägas ha makten över innehållet i 

musikundervisning menar Holmberg (2010) kan variera utifrån när lärare ger frivillig 

undervisning i Kulturskolan eller när kulturskollärarna ger undervisning i samarbete med 

grundskollärare i det som kallas kultur i skolan. Med frivilligundervisning i kulturskola blir 

eleverna kunder på en marknad och lärare kan uppleva att de förlorar elever om de inte utgår 

från marknaden med populärkultur. När kulturskollärarna undervisar som en del i den 

obligatoriska grundskolan kan de uppleva en större frihet i val av innehåll då det inte på 

samma sätt blir marknaden som styr. Holmberg (2010) beskriver två alternativa idéer om 

musikläraruppdraget där den ena har elevens personliga utveckling i centrum och där sociala 

och fostrande aspekter poängteras. Den andra riktas mot musiken som konstart och 

överförandet av denna musikertradition, där läraren sägs utgöra en garanti för konsten och 

hantverkets fortlevnad. På samma sätt och i linje med detta finns två diskurser kring makten 

över innehållet, där det antingen är läraren eller elevernas intressen som styr innehållet i 

undervisningen (ibid.).   

 

Kulturskoleutredningen 2016 
År 2016 presenterades Kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” 

(SOU 2016:69).  Syftet med utredningen var att ta fram en nationell strategi för den 

kommunala musik- och kulturskolan. Som en del av utredningen diskuteras ett dåtida eller 

samtida musikaliskt kulturarv. Den västerländska konstmusiken har en särställning som ett 

kulturarv inom Kulturskolan där den har varit den dominerande genren. I samhället generellt 
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har den västerländska konstmusiken haft hög status som konstnärlig uttrycksform och därmed 

har den setts som ett positivt arv med ett tidlöst värde. Därför framstår det som viktigt att 

bevara detta kulturarv ur ett mångfaldhetsperspektiv och för att inte sjunka ner i en 

historielöshet beträffande landets musikaliska arv. Ett allt mer individualiserat musikaliskt 

kulturarv vilande på lokala förutsättningar och mindre gruppers gemensamma identitet är 

samtidigt också relevant att tala om (SOU 2016:69). I ett yttrande från musikhögskolelärare i 

Malmö kritiseras att Kulturskoleutredningen SOU 2016:69 inte ger några ”förslag till metoder 

för rekrytering av klassiska musiker och lärare” (Kulturdepartementet 2017, s.3). De kritiserar 

också att ”utredningen avhänder sig ansvaret […] att föreslå hur rekryteringen av elever till 

klassiska orkesterinstrument kan säkras” (ibid s. 3), vilket de anser var ett av de viktigaste 

utredningsuppdragen. Kulturskolans verksamhet erbjuds dels som ett komplement eller 

motvikt till barns vardagskultur (Holmberg, 2010). Enligt Kulturskoleutredningen (SOU 

2016:69) är det viktigt att kulturskolans undervisning inte bara styrs av efterfrågan utan också 

utvecklar intressen som ligger utanför barnen och ungdomarnas vardagskultur.  En förväntan 

på Kulturskolan är att den ska vara en första utbildningsinstans för orkestermusiker. Samtidigt 

kan genrebreddningen sedan 1980-talet ses som en angelägenhet för barns och ungas intressen 

(ibid). I utredningen märks en spänning där det å ena sidan sägs vara viktigt att bevara ett 

kulturarv och mångfald och ge eleverna möjligheter att utveckla intresse för kultur som ligger 

utanför deras vardagsliv. Å andra sidan sägs det vara viktigt att vara i fas med 

samhällsutvecklingen och barn och ungas efterfrågan. Diskussionen om kultur som medel 

eller mål är också aktuell utifrån hur musikundervisning ska legitimeras (SOU 2016:69). 
 

Legitimering av musikundervisning 
Musikämnet i den svenska grundskolan har legitimerats och motiverats på olika sätt genom 

tiderna. Idag hörs ofta argument för hur musikämnet kan vara till nytta för andra ämnen. I 

dessa fall förklaras syftet med musikämnet med utommusikaliska mål, vilket är en skillnad 

mot andra skolämnen exempelvis matematik där ämnets egenvärde sällan ifrågasätts (Moberg 

2012). Grundskolans läroplan i musik inleds med ett stycke där det bland annat beskrivs att 

musik kan påverka människors identitetsutveckling och att musik har olika funktioner och 

betyder olika saker för var och en av oss. Efter denna inledning beskrivs musikämnets syfte 

utifrån ämnets egenvärde, där syftet sammanfattat är att ge eleven förutsättningar att utveckla 

sång, spel, musikskapande och reflektion kring musik (Skolverket 2011). I läroplanen 

legitimeras alltså musikämnet för sitt egenvärde, vilket till viss del skiljer sig från hur det 

framställs i den offentliga debatten.  
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METOD 

 

För att analysera mitt problemområde och mina frågeställningar har semistrukturerade 

intervjuer genomförts med tre musiklärare på skilda orter som tillämpar El Sistemas 

undervisningsform inom ramen för Kulturskolan. I denna studie konstrueras diskursen El 

Sistema som verksamhet med dess visioner och idéer. Jag har valt att inspireras av en 

diskursteoretisk metodansats. Min analys avser att visa hur lärarna talar om El Sistemas 

vision och idéer i relation till hur de talar om sin undervisning och sin verksamhet. 

Metodkapitlet inleds med en kortfattad redogörelse för diskursteori med medföljande 

analysbegrepp och vilka avgränsningar som gjorts i min studie. Därefter redogörs för 

semistrukturerade intervjuer och hur jag har använt dessa i min studie. Slutligen presenteras 

de intervjuade personerna samt genomförande, urval och forskningsetiska ställningstaganden.  

 

Diskursteori 
Eftersom El Sistemas vision och idéer innehåller begrepp som går att tolka på olika sätt anser 

jag att diskursteori är en passande metodansats för min studie då den ger möjlighet att 

analysera betydelsebildning genom språket. Diskursteori är komplext och inte entydigt men 

en vanlig förklaring är att diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.7). Diskursteori är en inriktning 

inom diskursanalys (Bergström & Boréus 2012). I diskursanalys ses världen som ständigt 

skiftande då det i ett visst sammanhang i en viss tid finns en sanning om hur världen är 

beskaffad. Genom detta synsätt finns det inte en sann verklighet som går att beskriva, istället 

finns det flera sätt att beskriva verkligheten genom analys av diskurser (Fejes & Thornberg 

2009). Diskursanalys handlar om språkets roll i hur vi skapar vår verklighet, både genom det 

som sägs och det som skrivs (Bolander & Fejes 2009).  

 

Diskursanalysen är ofta inriktad på makt. Det kan handla om en kamp om meningsskapande 

där diskursen rekommenderar vissa handlingar och en viss praktik (Bergström & Boréus 

2012). Bergström och Boréus (2012) ger exemplet att makt kan utövas genom skolsystemets 

formande av föreställningar och värderingar.  

 

En analys av empirin i diskursanalys går till så att empiriska data först ska översättas till 

textform. Därefter anpassas begrepp och logiker efter det enskilda fallet. Slutligen används 

dessa tekniker på de problem som undersöks (Howarth 2007). Det som ger diskursanalytiska 

forskningssätt tyngd är att visa hur diskursen byggs upp, vad diskursen gör och vilka följder 

användandet av en viss diskurs får (Bolander & Fejes 2009).   

 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har utvecklat diskursteorin som en inriktning inom 

diskursanalys (Bergström & Boréus 2012). Det är Laclau och Mouffes diskursteori jag utgår 

ifrån i min analys och det är ifrån deras inriktning som analysbegreppen nedan är hämtade.  

Jenny Gunnarsson Payne (2017, s.258) beskriver att:  

 
Eftersom de material vi arbetar med ofta omfattar en kombination av språkliga, visuella och 

materiella objekt blir Laclau och Mouffes materiella diskursbegrepp särskilt relevant, och hjälper 

oss att undersöka hur det materiella och det språkliga tillsammans bildar de diskursiva 

sammanhang som vi försöker förstå.  
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Enligt Jenny Gunnarsson Payne (2017, s. 252–253) är Laclau och Mouffes diskursbegrepp 

utvidgat till att inte bara omfatta språk och text, utan ”omfattar även handlingar, praktiker och 

materiella fenomen. ” 

 

En svaghet med diskursteori är att de texter som Laclau och Mouffe skrivit har fokus på 

teoriutveckling, och därför ger de inte så många praktiska redskap för textnära diskursanalys 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). En annan svaghet är att forskaren är medproducent till 

diskursen och att forskaren därför inte kan ställa sig utanför och neutral till sin egen forskning 

(Bolander & Fejes 2009).  

 

Analysbegrepp 
Med diskursteori kommer ett antal teoretiska begrepp som kan användas som analysram eller 

analysverktyg (Bergström & Boréus 2012). Nedan presenteras enbart de begrepp jag valt att 

använda som analysverktyg i min studie: 

  

Tecken används för att beskriva diskursers innehåll. Det innefattar både beteckningen som är 

själva termen och det betecknade som är tankeinnehållet (Bergström & Boréus 2012). 

Bergström & Boréus (2012) ger exemplet med ordet hund, där tecknet både är själva ordet 

hund med dess bokstäver och innehållet i ordet utifrån våra föreställningar om vad en hund är. 

Diskursanalysen intresserar sig för hur själva processen går till när tecknen får mening och 

betydelse (ibid.). Tecken får sin betydelse genom att skilja sig från varandra. Vi sätter tecken i 

olika relationer till varandra och kan därmed ge dem nya betydelser (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000).  

 

Element är de tecken som är utsatta för ständig kamp och som förblir mångtydiga (Bergström 

& Boréus 2012). När det finns flera konkurrerande sätt att uppfatta tecknet på räknas det som 

element, och dessa tecken har alltså inte slutgiltigt fått sin mening fixerad (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000). 

 

Moment är de tecken vars betydelse det inte råder kamp om. De används för att beskriva 

diskursers uppkomst och stabilitet. Varje diskurs har en fixering eller låsning av ett antal olika 

betydelser som utmärker just den diskursen och det är dessa tecken som kallas för moment 

(Bergström & Boréus 2012). En diskurs försöker göra elementen till moment genom att 

reducera deras mångtydighet till entydighet, men det går aldrig att stänga betydelsen helt 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Nodalpunkt är ett tecken som fungerar som nav i en diskurs. Det centrerar diskursen och alla 

andra moment kan ses röra sig kring detta nav. Nodalpunkten är så central så att utan 

förekomsten av det tecknet hade inte diskursen kunnat uppstå (Bergström & Boréus 2012).  

 

Hegemoni uppstår i betydelsebildande processer när det råder samförstånd (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Det är ett tillstånd där rådande uppfattningar ses som naturliga, 

de ses som objektiva sanningar som inte utmanas; en organisering av samtycke och tendens 

till stabilisering (Bergström & Boréus 2012). 

 

Gruppbildning är kollektivt identitetsskapande i grupper som kvinnor och män eller ”vita” 

och ”svarta”, vilket Winther Jørgensen och Phillips (2000) ger som ett historiskt exempel. 

Gruppbildning är identifiering i förhållande till något annat, vilket gör att ”den andre” alltid 

utesluts och det skapar ett ”vi” och ett ”dem” (ibid.).   
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Urval  
Tillvägagångssättet i mitt urval av informanter gick till på följande sätt. Utifrån en lista där El 

Sistemas verksamhetsorter i Sverige finns listade (El Sistema 2017g) kontaktades tio 

verksamhetsansvariga via mail (Bilaga 2). De ombads vidarebefordra mailet till sina 

verksamma lärare i El Sistema med frågan om att ställa upp på intervju. Utifrån denna 

mailkontakt skapades kontakt med tre lärare från olika delar av landet som kunde tänka sig att 

ställa upp på intervju. Då en stor del av den forskning och de publikationer som finns kring El 

Sistema i Sverige kretsar kring storstädernas verksamhet (El Sistema 2017e) valde jag att inte 

kontakta storstäderna i denna studie för att på så sätt bredda kunskapsläget. De informanter 

som blev aktuella är därför El Sistema-lärare som arbetar i mindre eller medelstora städer i 

Sverige. Samtliga informanter är behöriga musiklärare och arbetar med elever på lågstadiet.  

Jag har valt att ge informanterna fingerade namn i alfabetisk ordning; Agneta, Britta och 

Clara. Samma bokstavskodning används för fingerade skol- och ortsnamn i presentationen. 

Då det under studiens gång kom fram att endast en av de intervjuade lärarna har frivillig 

verksamhet inom sitt arbete i El Sistema valde jag att fokusera studien på den obligatoriska 

undervisningen. Detta av både praktiska, tidsmässiga och konfidentiella skäl.  

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts för att samla in data som sedan 

transkriberats till text. Texten skapades av hur lärarna talade kring samtalsämnena och har 

sedan använts som dataunderlag till min analys. I en semistrukturerad intervju har forskaren 

förberett en intervjuguide med teman och frågor som ska beröras. I stort sett ställs frågorna i 

den ordning och med de formuleringar som förberetts i intervjuguiden. Intervjupersonen har 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i den ordning de 

är skrivna och frågor kan också läggas till utifrån vad intervjupersonen pratar om (Bryman 

2008).   

 

Genomförande  
Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide med övergripande intervjufrågor som jag 

ville beröra med informanterna, se Bilaga 1. Frågorna ställdes i olika ordning och 

formulerades lite olika vid respektive intervjutillfälle. Detta utifrån vad informanten sa och 

för att spinna vidare på teman som berördes. Även nya frågor uppkom under de två första 

intervjuerna och dessa togs med till de nästkommande intervjuerna, vilket framgår i Bilaga 1. 

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) är det inte nödvändigtvis så att kunskapen 

som uppnås blir större ju fler som intervjuas. Jag valde att genomföra tre intervjuer som 

varade mellan 60 minuter och 75 minuter. Den största anledningen till att jag inte intervjuade 

fler var tidsmässiga skäl i förhållande till arbetets omfattning. Innan den första intervjun 

genomfördes gjordes en pilotintervju. Enligt Bryman (2008) ska en pilotundersökning 

genomföras när det är möjligt för att se att frågorna fungerar som man tänkt sig och för att 

undersökningen i sin helhet ska bli bra. Jag valde att göra pilotintervjun med en kurskamrat 

som inte har arbetat med El Sistema, detta för att svaren i pilotintervjun inte skulle påverka 

mina tankar i arbetet med analysen.   

Intervjuerna genomfördes med videosamtal via Skype och FaceTime. Detta på grund av det 

geografiska avståndet till informanterna. Enligt Bryman (2008) kan minspel och gester vara 

viktiga för att intervjuaren ska få information om exempelvis bryderi och förvirring, vilket var 
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en anledning till att videosamtal valdes istället för telefonintervju. Intervjuerna spelades in 

och efter intervjuernas genomförande transkriberades de i sin helhet (totalt 47 sidor), vilket 

enligt Bryman (2008) är lämpligt då det är av intresse både vad intervjupersonen säger och 

hur de säger det. Eftersom språkets roll i hur vi skapar vår verklighet är central inom 

diskursanalys (Bolander & Fejes 2009) behövde jag ha intervjuerna utskrivna i sin helhet 

inför analysen. När transkriptionerna var klara lästes utskrifterna igenom ett flertal gånger. 

Anteckningar fördes i marginalen och partier av extra intresse färgmarkerades. Rubriker och 

teman växte fram under arbetets gång utifrån vad informanternas utsagor kretsade kring. Citat 

ur intervjuerna valdes ut för att sedan analyseras.  

I diskursteori konstrueras diskursen av forskaren. I denna studie konstrueras diskursen El 

Sistema som verksamhet med dess visioner och idéer. En avgränsning som gjorts är att det är 

lärares utsagor som studeras och analyseras, vilket utesluter andra inblandade som eleverna 

och högre beslutfattare. Eftersom intervjuer används för datainsamling i min studie så bygger 

all data på hur lärarna talar om verkligheten, vad de säger att de gör. Studien bygger alltså på 

lärarnas sanningsanspråk, och vad eleverna eller andra parter menar att de gör i verksamheten 

är sådant som inte innefattas i studien.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning omfattas av fyra etiska huvudkrav 

(Vetenskapsrådet 2017). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

undersökningsdeltagarna ska informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagare själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan (ibid.). ”Konfidentialitet är en mer allmän förpliktelse att inte 

sprida uppgifter man fått i förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får del av 

uppgifterna” (ibid., s. 40). Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in av enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2017). Inför denna 

studie informerades deltagarna via mail inför intervjuerna och muntlig information i samband 

med intervjuerna om ovanstående villkor (se Bilaga 1 och 2). I arbetet presenteras deltagarna 

med fingerade namn och uppgifter som skulle kunna härleda till de enskilda individerna har 

plockats bort eller formulerats på ett sådant sätt att individerna inte ska kunna identifieras. 

Därmed anser jag att arbetet har genomförts i enighet med Vetenskapsrådets fyra etiska 

huvudkrav (ibid.). 
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RESULTAT: PRESENTATION OCH ANALYS 
 

I detta kapitel redogörs för resultaten av min studie, hur lärarna talar om olika begrepp och 

sina verksamheter, varvat med korta sammanfattningar och mina analyser. I kapitlet återges 

endast delar av intervjumaterialet och sammandrag anges med […]. Analyserna bygger på de 

diskursteoretiska begrepp som presenterats i metodkapitlet. Mina frågor framgår vid M 

(Maria) och bygger på intervjuguiden (Bilaga 1). Jag har försökt samla materialet under olika 

rubriker men ibland finns kopplingar emellan dessa rubriker som ibland överlappar varandra.  

 

Presentation av intervjuade lärare: 

A – Agneta har lång yrkeserfarenhet med musikundervisning. Agneta jobbar som 

rytmiklärare på Apelsinskolan i Alstad.  

 

B – Britta är nyutbildad musiklärare. Britta jobbar som instrumentallärare på Bärskolan i 

Björkstad.  

 

C – Clara har lång yrkeserfarenhet som förskollärare och har på senare år skolat om sig till 

musiklärare. Clara jobbar som rytmiklärare på flera skolor i Cederstad.  

 

Visioner och idéer 
El Sistema i Sverige skriver som sina vägledande principer att de verkar för integration, 

demokrati, jämlikhet och mångfald (El Sistema 2017d). De arbetar också för att stärka barns 

identitet (Lindgren & Bergman 2014). Nedan citeras hur lärarna talar om dessa begrepp och 

hur detta tar sig uttryck i respektive verksamhet. 

 

Integration 
På frågan om hur integration tar sig uttryck i undervisningen svarar Agneta så här:  

 
A: Ja, det har vi ju jobbat mycket med. I och med att vi möts men även att vi visar på vad som 

finns i kommunen och att vi ändå tar oss ifrån området, och det kommer människor till området så 

att det blir möten. Så att jo, vi jobbar en hel del med integration. 

 

M: För vem skulle du säga att det blir integration? 

 

A: För alla! Det blir möten, så egentligen för hela samhället blir det ju ett möte och integration. Vi 

öppnar upp och svenska familjer möter familjer från andra kulturer. Och det är faktiskt så att vi ses 

väldigt sällan, annars, i [Alstad]. Det är väldigt segregerat.  

 

Agneta talar alltså om att integration är en form av möten och att det är något som sker för 

alla i samhället. Britta talar om integration på följande sätt:  

 
B: Ja, dels tänker jag att musik är nån sorts allmänmänskligt gemensamt språk, som alla kan 

förenas kring, oavsett vad man har för hemspråk. Men sen också i och med att vi jobbar på två 

väldigt olika skolor och att vi gör projekt tillsammans, så tycker jag att det är ett sätt som vi jobbar 

på. 

 

M: Hur kommer det sig att det är just dom här skolorna som nås av projektet? 

 

B: Då valde man den ena skolan, den som jag jobbar på, utifrån att det är den skola där det är, eh, 

som är mest socialt utsatt eller vad man ska kalla det, eh, i ett område där det bor många 

nysvenskar. O så sen så valde man den andra skolan för att det är en skola som av tradition inte har 

haft särskilt mycket kultur- eller musikverksamhet, det är en sportskola eller vad man ska säga, det 
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är väldigt mycket sport och ganska tufft klimat har jag fått det beskrivet för mig på den skolan, så 

därför valde man två ganska olika skolor för att dom också skulle kunna integreras med varandra 

och man kan göra projekt tillsammans, så att dom får möta varandra fast dom bor i olika delar av 

stan.  

 

Britta talar alltså om att eleverna integreras kring musiken och över skolgränserna genom 

musikprojekt. Clara berättar följande om integration i verksamheten: 
 

C: Ja, i det lilla så är det ju klassen, att alla ska kunna delta, att lektionen blir så pass intressant så 

att alla väljer liksom att delta, nu är det obligatoriskt men lektioner blir så mycket lättare om alla 

känner att ”ja, men det här är okej, det här kan jag göra”. Och sen att vi skräddarsyr runt dom 

elever som har svårigheter. Och att man försöker bjuda in alla så gott man bara kan och försöker, 

dom som inte kan svenskan, att dom har möjlighet att få översatt av nån. Det kan ju finnas en 

personal på skolan som kan deras språk, att man har kontakt med dom och ber dom översätta, eller 

ber andra föräldrar att översätta till varandra. […] Och det får man ju jobba rätt så hårt med att alla 

ska ha möjlighet och att alla ska kunna bry sig, för att förstår dom inte då, då kan du lika gärna 

slänga lappen. Men för att få integration så måste ju vi faktiskt bry oss lite mer än att om vi bara 

hade svenska... ursvenska föräldrar. […] Man får ju ha en speciell karta kanske, på affischen, som 

man inte skulle haft om det var mer bara ursvenskar som jag brukar säga, i skolan, för dom vet 

vart konsthallen ligger i stan. Men det vet kanske inte alla. Så vi får ju jobba mer övertydligt. Visa, 

prata, försöka få nån att översätta eller helt enkelt ordna bussar och bussa alla dit vi ska vara. Ja, 

det är ju det största målet vi har, att få med alla på tåget helt enkelt. […] Så man kan tänka på vart 

man är, att man får hålla sig rätt så nära skolan eller där dom bor, för att dom har svårt att ta sig. 

För att nå integration. Och tydlig, och finnas där, och prata med dom och vara klistret mellan 

människor så att man verkligen pratar med nån annan än grannen som också pratar samma språk.  

 

Clara talar alltså om att få med alla ”på tåget” genom språk, anpassade aktiviteter och 

tydlighet för att nå integration.  

 

När lärarna talar om integration pratar Agneta alltså om ”möten”, Britta om ”att förenas” och 

Clara om ”att vara klistret mellan människor”. Beskrivningarna handlar om möten mellan 

människor. Olika former av möten visar sig vara centrala och viktiga i verksamheterna och 

det är kring dessa möten hela verksamheterna kretsar, vilket gör tecknet möten till en 

nodalpunkt i diskursen. Olika typer av möten kommer även tas upp under kommande 

rubriker. I Agnetas beskrivning att ”det ska bli integration för alla” kan det vara en antydan 

till uppluckring av gruppbildningen att det skulle vara några andra, exempelvis nyanlända, 

som ska integreras. Här utmanas betydelsen av begreppet integration till att ”dom” blir ett 

”vi”, och genom det sker en ny gruppbildning som inkluderar hela samhället. 

 

Demokrati 
Agneta får frågan om hur demokrati tar sig uttryck i verksamheten: 

 
A: [skratt]… jaa... det kan man ju, det kanske vi, det är ju det vi försöker jobba fram till, men som 

sagt var, det är ju inget demokratiskt när vi bestämmer vilket instrument barnen ska spela. Men jag 

tänker att man måste se sig i sitt sammanhang och så får det demokratiska komma etappvis, om 

man nu tänker hur vi jobbar. Det handlar om att respektera varandra och att alla har samma värde 

och att alla får bestämma lika mycket så att säga. […] Så att, demokratin är en, ja, det är ett svårt 

begrepp det också, hur man ska förhålla sig till det, men demokrati jobbar vi för. Och att vi ska, 

alla ska få säga sin mening och tycka och tänka lika [mycket].  

 

M: Skulle du säga att det är en demokratisk process att spela i en orkester eller sjunga i en kör? 

 

A: Ja, det har jag faktiskt funderat över för alla gånger så är det ju oftast ledaren som bestämmer, 

att man har en som leder. Men sen kan man ju ha en demokratisk process dit, man kan bestämma 

låtval och repertoar tillsammans, man kanske kan diskutera eller bestämma tillsammans vad den 



 14 

[musiken] ska uttrycka och så vidare. Men jag har själv ställt mig frågan, att hur demokratiskt är 

det egentligen att en står framme och visar hur det ska vara. Och att det är en som tolkar hela, 

allting..., ett musikstycke, genom att dirigera. Så jag har inget bra svar.  

 

Agneta säger alltså att demokrati handlar om respekt, allas lika värde och att få tycka till. Hon 

har funderat över problematiken om det är en demokratisk process att spela i en orkester eller 

sjunga i en kör och säger att demokrati är ett svårt begrepp. Vidare får Britta frågan om 

demokrati i verksamheten: 
 

B: Oj, den frågan har jag aldrig... ehh, inte tänkt så mycket [på]. Men jag tänker en sak är ju det 

här, till exempel att vi nu ger alla möjlighet att, en instrumentalverksamhet. Även dom som inte 

har ekonomiska förutsättningar till att hyra instrument, så kan alla barn delta. Det tycker jag är en 

ganska tung punkt på just demokratifrågan, att det inte ska vara en ekonomisk fråga utan alla som 

vill ska kunna vara med. Ja, det är nog det tydligaste exemplet som jag kan komma på just nu.  

 

M: Skulle du säga att det är en demokratisk process att spela i orkester eller sjunga i kör? 

 

B: Ja, och nej. Alltså det är både och, i orkestern att alla spelar tillsammans och att alla är viktiga, 

alltså varje enhet, varje person är viktig för helheten, och det tycker jag liksom är en viktig 

demokratisk process. Sen är det ju också att man har, i orkester och kör, en ledare som tydligt 

leder orkestern i repetitionsarbetet eller så. Men den dirigenten tar ju också in åsikter och tankar 

från orkestern och tar med det i arbetet. Så, mest ja.  

 

Britta säger här att demokrati främst kommer fram genom att de ger alla möjlighet att spela 

oavsett ekonomiska förutsättningar. Hon talar också om det faktum att alla är viktiga för 

helheten i en orkester och beskriver det som en viktig demokratisk process. Clara talar på 

följande sätt om demokrati i verksamheten: 

 
C: Jaa, vart får vi in så mycket demokrati här… Eh, asså, vi kan ju fråga barnen. Det är ju kul när 

vi har haft många låtar och dom får välja vilka låtar, favoritsångdax. Och att få med barnen och att 

dom får välja. Men då måste ju ha fått ett utbud att välja av då, tänker jag. Och sen… demokrati, ja 

Vänsday1 var får man in demokrati där? Dom får ju välja vart dom sitter och vilka dom pratar med 

och dom får ju komma med idéer också, men än så länge är det så pass nytt så att vi har inte fått 

jättemycket idéer, respons så där. […] Så att det skulle ju vara ännu roligare att utveckla det här 

och ha det som ett medlemskap, att man, eller som en förening, att föräldrarna är mer delaktiga 

och ordnar ihop, att det är dom som nästan fixar Vänsday. Och vi kommer dit och sköter 

aktiviteterna, om man säger. Då får ju dom också vara med och bestämma mer.  

 

Clara talar alltså om demokrati i termer av att få vara med och bestämma, både eleverna och 

familjerna.  

 

Lärarna beskriver främst demokrati genom olika rättigheter eleverna har, alltså något som 

eleverna ska ha rätt att få ta del av. Endast Agneta beskriver en skyldighet hos eleverna när 

hon säger att ”det handlar om respekt”. När eleverna även förväntas ge någonting blir de 

aktiva i demokratiprocessen. Genom dessa olika tolkningar blir demokrati antingen något som 

eleverna förväntas få eller något som de förväntas vara med och bilda. Förutom att demokrati 

handlar om att få vara med och tycka till har lärarna alltså olika beskrivningar av begreppet. 

Att det finns flera konkurrerande sätt att uppfatta begreppet demokrati på gör det till ett 

element i diskursen.  

 

                                                 
1 Vänsday innebär familjeträffar inom El Sistemas verksamheter och förklaras vidare senare i 

kapitlet.  
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Jämlikhet 
Agneta får frågan om hur jämlikhet tar sig uttryck i verksamheten:  

 
A: Ja, det tycker jag nog att vi är, jämlika. Vi verkar för det i alla fall och just det här som jag 

berättade nyss, att flickor ska ha samma rätt är ju en del i det här. Men vi pratar väldigt mycket 

om, i fostran, eller när vi ser att det finns vissa tendenser om att trycka ner tjejer så är vi jättenoga 

med att påpeka att det är samma värde, men det är något som skolan jobbar hela tiden med, på det 

här stället. Men det är inte lätt, när det är en sån mansdominerad kultur vi jobbar med, men det går.  

 

Agneta talar alltså om fostran, flickors lika rättigheter och om att alla har samma värde. Britta 

talar på följande sätt om jämlikhet i verksamheten: 
 

B: Det handlar väl om att, att få eleverna att känna att dom är… att varje individ är viktig och att 

alla spelar roll. Alla är viktiga för det större sammanhanget. Och att, ja, det spelar liksom ingen 

roll, alla är viktiga.  

 

Britta talar om att få eleverna att känna att alla individer är viktiga för det större 

sammanhanget. Clara talar på följande sätt om jämlikhet i verksamheten: 

 
C: Ja men vi jobbar stenhårt med jämlikhet, det är att alla ska ha råd och möjlighet att delta i vårt 

El Sistema. Det är faktiskt där, att alla oavsett socialt och ekonomiskt. Och sen det här med kvinna 

och man, det… vi har ju alla i klassen. Så visst, man får ju passa på så att det passar både killar 

och tjejer om man säger, men det tycker jag att vi har en bra balans på. Ja, så det är våran 

jämlikhet, våran, mm… 

 

Clara talar om att alla ska ha möjligheter att delta i verksamheten oavsett sociala och 

ekonomiska förutsättningar. Hon beskriver också att de har en bra balans i att anpassa 

verksamheten så den passar både tjejer och killar. 

 

Angående jämlikhet talar Agneta om rättigheter och Clara om ”anpassning av materialet”. 

Detta visar på väldigt olika sätt att tolka begreppet jämlikhet där begreppet ges helt olika 

innebörd. När jämlikhet kopplas till genus och rättigheter likställs könen, medan det omvända 

sker när det talas om att anpassa undervisningsmaterialet på grund av att det finns olika kön 

som är mottagare. Dessa olika betydelsebildningar gör jämlikhet till ett element i diskursen.   

 

Mångfald 
Agneta får frågan om hur mångfald tar sig uttryck i verksamheten:  

 
A: Ja, alltså mångfalden är ju dels alla olika instrument, alla olika musikstilar, alla olika människor 

som vi är, men även olika länder där vi kommer ifrån. Så det beror ju på hur man tänker sig 

begreppet mångfald.  

 

M: Ja, hur skulle du beskriva begreppet? 

 

A: Det är precis som jag säger att, mångfald är ju att varje individ är ju olik en annan och är du då 

fler än en individ så är ju det en mångfald. Alla olika instrument som möts, det blir en mångfald. 

En trumpet låter på ett sätt, men sitter trumpeten i en orkester så blir det ett annat ljud och en 

annan del i det, då blir man en del i någonting.  

 

Agneta talar alltså om både musikalisk och mänsklig mångfald. På frågan om mångfald i 

undervisningen svarar Britta så här: 
 

B: Jaa, men då är det väl att vi gör, dels att vi i innehållet gör olika saker, att det finns olika 

instrument som man kan spela och att vi, vi möter många barn med olika bakgrund.  
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Britta talar också om både musikalisk och mänsklig mångfald. Clara talar på följande sätt om 

mångfald i undervisningen:  

 
C: Ja, det kan man ju känna mer om man hittar låtar där man pratar om att ”det här är ett annat 

språk”, eller, ”vilka pratar det här språket, är det nån som förstår vad jag säger när jag sjunger så 

här”, och då öppnar man ju upp för att alla här inte har samma språk, att man ser olika ut, och det 

sjunger vi också mycket om. […] Och att man som lärare är positiv till det, att kanske bejaka att 

dom har en fin slöja på sig, dom här barnen som har slöja, eller att dom, ja att man är fina på olika 

sätt, helt enkelt. Och är positiv till alla människors olikheter. Ofta är barn väldigt öppna med det, 

dom har ju full koll på sånt som vi kanske försöker dölja, speciellt om man har funktionshinder 

som inte syns. […] Så att om man pratar om det så är det ju mycket lättare. Och att man bejakar att 

alla är olika, och det tycker jag att vi gör. Och en pedagog speciellt, har lyckats på kören, att få 

fram elever o sjunga på sitt språk och dom är jätteglada och går fram villigt och sjunger det finaste 

på sitt språk, och då har ju hon kommit en bra bit på väg tycker jag, som vågar göra det och vågar 

chansa att det funkar. Och barnen är nöjda och glada och dom har fått liksom tagit med sig sitt 

hemspråk eller hemland och visat upp det på det sättet. Så att dom har haft jättefina stunder, hon 

har varit jättelyrisk efter en sån körstund. Så att då berikar det ju alla och då blir det ju mångfald. 

Även dom andra barnen som bara har sett Sverige, vi får ju en aha-upplevelse, ”jaha, kan man 

sjunga sådär”.  

 

Clara talar om mänsklig mångfald och om att bejaka och uttrycka sig positivt kring olikheter 

hos eleverna.  

 

Angående mångfald så talas det alltså både om mänsklig och musikalisk mångfald. Det kan 

ses som två huvudkategorier i betydelsebildningen av mångfald, med underkategorier som 

etnisk bakgrund och funktionsnedsättningar inom den mänskliga mångfalden, och instrument 

och musikstilar inom den musikaliska mångfalden. Här skapas gruppbildning genom att det 

som lyfts fram är det som ses som annorlunda eller utanför normen. På detta sätt bekräftas 

normen genom att visa vad som står utanför den.  

 

Identitet  
Agneta får frågan om hur de arbetar med identitet i verksamheten: 

 
A: Ja, då tänker jag mig nog att dels hitta sig själv och hitta något eller någon att identifiera sig 

med, alltså man kan hitta nån förebild, tror jag. Jag har nog inte funderat så jättemycket på det 

begreppet i våran verksamhet, men om jag tänker musikskolan överlag så handlar det ju om att i 

musiken kunna hitta sig och hur jag kan uttrycka mig.  

 

Agneta talar om att hitta sig själv i musiken, att uttrycka sig genom musik och att hitta någon 

förebild att identifiera sig med. Britta svarar så här på frågan om identitet i verksamheten: 

 
B: Då tänker jag på att det är så häftigt att se dom som har spelat ett par år som nu börjar 

identifiera sig som violinist eller som kontrabasist, fast dom, dom är inte så gamla men ändå så 

känner dom att jag, jag spelar det här instrumentet, och det tycker jag är häftigt o se. O, ja, att det 

blir en, att musiken blir en del av deras identitet på ett positivt sätt, det tycker jag är häftigt.  

 

Britta talar om att instrumentet blir en del av elevers identitet. Clara svarar följande angående 

identitet i verksamheten: 

 
C: Jaa… att alla har ju rätt att vara som dom är, bara dom är snälla och man tar ansvar för vad man 

säger och gör. Och det är ju det här som skolan i vanliga fall har, så att det är ju bara… och det 

säger ju vi då och då i våra klassundervisningar att man är olika. Men, identitet… Dom kan ju få 

berätta lite om sig själva, nu är dom ju rätt så små dom här barnen, men ettor och tvåor dom kan ju 
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gärna vilja berätta lite. Och då får man ju ge dom tillfället, bara dom som vill, det är ju långt ifrån 

alla som vill. Ja. Svåra frågor, du.  

 

Clara talar om att man får vara olika och om att ge eleverna möjlighet att berätta om sig 

själva.  

 

Den som är ute efter att hitta, den letar efter något.  Agneta beskriver här ”att hitta sig själv” 

och ”att hitta någon förebild”. När något blir kan det betyda att det sker mer automatiskt; här 

beskriver Britta hur ”musiken blir en del av elevers identitet” när de börjar identifiera sig med 

sitt instrument. Med ordet vara beskrivs något som redan är och som finns med redan från 

början hos barnen. Här pratar Clara om att ”alla ska få vara som de är”. Detta visar på olika 

sätt att se på begreppet identitet och denna mångtydighet gör begreppet till ett element i 

diskursen. Agnetas och Brittas beskrivningar handlar om att identifiera sig med något genom 

musiken medan Claras beskrivning inte har med musik eller musicerande att göra. Det ger 

ytterligare en dimension till hur begreppet identitet tolkas på olika sätt av lärarna och 

begreppet har därmed inte fått sin mening fixerad i diskursen.  

 

Verksamheten och undervisningen 
Här presenteras vad lärarna säger om verksamheternas placering, El Sistemas legitimering 

och finansiering samt deras verksamhetsupplägg, lektionsupplägg och musikaliskt material 

varvat med analyser av det lärarna har sagt.  

Verksamheternas placering, legitimering och finansiering 
Jag frågar Agneta vad för slags område skolan ligger i: 

 

A: Det är minst 80 procent invandrarfamiljer där vi är, och jag tror nog att det är större andel än 

80. Och det är också olika i dom olika klasserna, så att i nån klass har vi kanske två svenska barn 

av 20 elever, och i nån annan så är det sex-sju med svenska föräldrar. Så det är väldigt varierande, 

men rektorn sa när vi startade att det är, var, 80 procent. 

 

M: Finns det någon anledning att det är just den skolan som ni är på? 

 

A: Ja, det gör det faktiskt, dels hade jag jobbat i området på ett kulturcentrum, jag hade mött 

barnen i det här området och visste att behovet var stort. Jag visste också att musikskolan inte hade 

så många elever på den skolan. Och det finns också en fungerande social grupp i området, som 

ordar fester, som har kontakt med föräldrar, eller mammor -  framför allt, vilket gjorde att det finns 

en inarbetad social del i det här området, så vi valde att starta för att kunna pröva oss fram lite 

grann, hur vi skulle kunna komma vidare.  

 

Agneta berättar att det bor en stor andel invandrarfamiljer i området där skolan ligger samt att 

det finns ett stort behov där. Jag frågar Britta hur det kommer sig att det är just de här 

skolorna som nås av projektet: 
 

B: Då valde man den ena skolan [för El Sistema-verksamhet], den som jag jobbar på, utifrån att 

det är den skola där det är, eh, som är mest socialt utsatt eller vad man ska kalla det, eh, i ett 

område där det bor många nysvenskar. O så sen så valde man [att ha verksamhet även i] den andra 

skolan för att det är en skola som av tradition inte har haft särskilt mycket kultur- eller 

musikverksamhet, det är en sportskola eller vad man ska säga, det är väldigt mycket sport och 

ganska tufft klimat har jag fått det beskrivet för mig på den skolan, så därför valde man två ganska 

olika skolor för att dom också skulle kunna integreras med varandra och man kan göra projekt 

tillsammans, så att dom får möta varandra fast dom bor i olika delar av stan.  

 

Britta talar om hur en skola med många nysvenskar integreras med en ”sportskola”. Clara 

talar på följande sätt om legitimering av verksamheten: 
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C: Så att ja, det har varit klurigt att få oss att vara en i gänget om man säger, vi har gärna blivit ett 

stuprör bredvid [arbetslaget i grundskolan]. Vi har ju kommit dit, haft våra lektioner och så har vi 

stuckit till nästa skola. Så vårat önskemål är ju att få så bra lokaler i tid så att vi kan vara på en 

skola mycket mer, så man kan tillhöra en skola på längre tid. […] Att få skolan att känna att det 

här ska skolan ha [El Sistema-verksamhet], för att alla ska må bättre och barnen lär sig mer om 

dom har mer musik. Ja men den här tanken som vi som jobbar med musik kan ha. 

 

Clara talar om att verksamheten blir åsidosatt samt att barnen lär sig mer om de har mer 

musik. Jag frågar Agneta vem det är som finansierar verksamheten: 
 

A: Det är [Alstad] kommun, det är musikskolan alltså kulturnämnden och sen bildningsnämnden 

som gör det tillsammans. Så vi får inga pengar utifrån.  

 

Agneta berättar att kulturnämnden och bildningsnämnden finansierar verksamheten. Britta får 

frågan vilka det är som står bakom verksamheten och finansierar: 
 

B: Det är kulturskolan [i Björkstad]. Som ju såklart har, ja, kulturskolan och kommunen o så sen 

också, i nuläget så vet jag att det kom en klump pengar som ska riktas mot nya målgrupper och 

dom pengarna har används till El Sistema verksamheten för att nå ut till dom som kanske inte 

annars har möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet. Men det är kulturskolan som är liksom 

huvudman, eller vad man ska kalla det.  

 

Britta berättar att det är kommunen via kulturskolan som finansierar verksamheten, samt att 

de har fått pengar som ska riktas mot nya målgrupper. Clara talar på följande sätt om 

finansieringen: 
 

C: Det är ju [Cederstads] kommun som har beslutat att vi ska ha det här i [Cederstad] och då är det 

ju kulturskolan som har sökt om projektet, jag tror att det är så. Och så fick vi pengar även från [ett 

företag]. Så att det är en liten gåva från dom också då. Så kulturskolan driver ju det här, så jag är 

på möten med folkhälsoförvaltningen, socialförvaltningen och nån mer, kan det vara instans där. 

Ja, det får vi återkomma till. Men det är ju hela [Cederstads] näringsliv liksom, som är ju 

involverade i det här i och med att det är folkhälsan. Så att folkhälsan och socialen tycker ju att det 

här är riktigt bra grejer. Sen får vi se vad utvärderingen säger och hur mycket pengar det finns till 

fortsättningen.  

 

Clara berättar att verksamheten finansieras av kommunen genom kulturskolan, samt genom 

folkhälsoförvaltningen och socialförvaltningen.  

 

Alla lärare beskriver de områden som valts ut som socialt utsatta med många familjer med 

utländsk bakgrund. Att finansieringen sker från olika delar av kommunernas budget kan 

påverka hur lärarna talar om undervisningen. Agneta talar mycket om verksamheten som 

bildande och nämner folkbildning, vilket går i linje med att det finansieras av kulturnämnden 

och bildningsnämnden. Britta talar mycket om sammanhang vilket kan kopplas till integration 

då deras verksamhet har fått del av budget riktad mot nya målgrupper. Clara talar mycket om 

hälsoaspekterna, att människor mår bra av musik, och det kan kopplas till att 

folkhälsoförvaltningen är inblandad i deras undervisning. Detta visar hur lärarna påverkas av 

sina respektive kontexter i hur de talar om El Sistemas vision och idéer. Hur El Sistema ska 

legitimeras finns det alltså olika tolkningar av i de olika verksamheterna. I Claras beskrivning 

är El Sistema och musikämnet något som behöver försvaras i förhållande till övriga skolan. 

Även när lärarna talar om att idrotten tar mycket plats blir musiken något som behöver 

försvaras i förhållande till något annat. Den gruppbildning som framkommer här är en kamp 

mellan skolämnen och aktiviteter, vilket handlar om legitimering av musikämnet och av El 

Sistemas verksamhet. När Clara säger att barnen lär sig mer i olika ämnen om de har mer 

musik är det en yttre legitimering av musikämnet.  
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Verksamhetsupplägg 
Jag frågar lärarna om de kan berätta hur deras verksamhet ser ut:  

 
A: …vi jobbar med årskurs 1–3. Och i år ser det ut (så) som att årskurs 1 dom får rytmik och sång 

och vi träffas två gånger i veckan. Årskurs 2 och 3 dom spelar instrument. Vi bestämmer vilka 

instrument dom får spela, för det är tre parallellklasser och i en utav klasserna är det träblås, och i 

den andra så är det stråk och i den tredje så är det brass. 

 

B: …på den skolan som jag jobbar, där är det sång och rytmik med femåringar, dom som går i 

förskoleklass och årskurs ett, o så sen från årskurs två så börjar man spela klassorkester med stråk 

och brass. Och sen, från årskurs fyra är det frivillig verksamhet, på, utanför skoltid, med orkester. 

 
C: Så att förskoleklass har i år en gång i veckan, förra året hade dom två gånger i veckan. Ettorna 

och tvåorna har tre gånger i veckan. […] Om man säger ettorna och tvåorna har El Sistema, dels 

har dom två gånger i veckan med instrument och en gång i veckan har dom kör eller musik, det 

beror på vilken lärare som har det. Om det är, om jag har det är det mer rytmik, och är det en 

körledare så har den kör. […] [Vi] har ju sång och rytmik och vi har blåselever och vi har 

stråkelever. 

 

En likhet i verksamheternas utformning är alltså att eleverna tidigt får börja med 

rytmikundervisning för att sedan få undervisning i ett orkesterinstrument. Att eleverna 

behöver förberedas för instrumentspel genom undervisning i form av rytmik är i diskursen en 

progression som ses som naturlig. Genom detta samförstånd råder hegemoni.  

 

Lektionsupplägg 
Jag frågar Agneta om hon kan berätta hur en lektion ser ut: 

 
A: Oftast så börjar vi med en namnsång. Vi har en som heter [namn] som låter så här, och då får 

man göra ett ljud. Eller så säger vi, var har en som heter [namn] som spelar så här, och så får den 

spela nånting. Och så sjunger vi om alla. […] Och sen, antingen så sjunger vi en stund, eller jobbar 

rytmiskt, antingen röst eller rytmiskt – eller så spelar vi. Det där är lite olika. För det mesta spelar 

vi nog först och så tar vi nån sång på slutet som vi ska jobba med, och ibland så jobbar vi med nån 

rörelse och dans. […] På orkesterlektionerna, där är det spel. Där kanske man gör uppvärmningar 

med olika ramsor eller rytmiska övningar, men man spelar mest.  

 

Agneta beskriver moment som namnsång, sång, rytmik, spel, rörelse och dans. Jag frågar 

Britta om hon kan berätta hur en lektion ser ut: 
 

B: Det är lite olika för vilken ålder jag jobbar med. När jag är med ettorna, som har sång och 

rytmik, då är det, då börjar vi med en samling i ring och så sjunger vi våran startsång och våran 

namnsång och sen så sjunger vi ett par låtar, ofta, och så sen så kan vi gå upp på golvet och göra 

rörelseövningar eller sång och rörelsegrejer, och sen så spelar vi kanske på ”buckets” eller andra 

rytminstrument, och så sen avslutar vi tillbaka i ringen igen. Med dom som går i årskurs två och 

tre, där vi har klassorkester, där samlas vi också utan instrumenten först, och startar med att sjunga 

tillsammans. Och sen går vi och sätter oss i orkesterformation o så spelar vi, och så sen avslutar vi 

utan instrument. Och med dom som går i mellanstadiet som har frivillig orkester där, så har vi bara 

en jättekort kort samling, om vi har en. Och sen spelar vi istället för, bara spel. Mindre sång.  

 

Britta beskriver moment som namnsång, sång, rytmik, rörelseövningar och spel. Jag frågar 

Clara om hon kan berätta hur en lektion ser ut: 
 

C: Ja, vi formar den så att alla kommer in och så har vi lugn musik, antingen så spelar vi piano, 

den, nån av låtarna som kommer under lektionen, eller så har vi musik från stereon, eller vad säger 

man. Och så kommer dom in och sätter sig, vi kanske har ett ljus mitt på golvet som lugnar. Och 
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sen börjar vi alltid med samma hej-sång, och efter det så fortsätter vi och har… det kan vara, det är 

lite olika vad vi gör, men det kan vara att vi antingen, om jag ska säga förskoleklass nu då. Så kan 

vi gå och sätta sig och ha, då har vi kanske nån körlåt som vi startar med som dom kan. […] Vi har 

bildstöd så att man ser också vad vi ska göra, sitta på mattan, vi ska, ja, vi ska ta vårt instrument, vi 

ska sjunga, vi ska leka och sen så är det avslut. Så att dom har kanske fem bilder vad vi ska göra, 

och då vet dom att när vi har gjort det här så ska vi göra det här, liksom gången. Så nu, nu har vi 

kört så mycket så nu har dom ju hittat hela lektionen klart för sig oftast. Sen kan det vara, efter 

kanske två låtar, då är vi uppe och rör på oss och så kan det vara en klappramsa eller sånglek, som 

man rör mycket på sig [till]. Det kan vara rytmik, att man rör sig olika till olika musik, eller ja, nån 

sån aktivitet. Och sen så kanske vi sätter oss ner igen och gör nåt lugnare, så vi jobbar väldigt 

mycket högt och lågt, och högt och lågt. Och sen har vi, kanske man spelar som ”kelejs” fast vi har 

kinapinnar, eller marackasägg till dom här rytmik, förskoleklass då. Och sen avslutar vi med 

samma låt, jämt, en hejdå-låt och sen så får barnen sitta lugnt ner och sen så tar vi på lugn musik 

igen, antingen nån som spelar ett instrument av oss personal, eller stereo. […] …vi försöker att 

alternera, och anpassa. Alternera lektionen så att den passar så många som möjligt och sen så 

skräddarsy runt dom barn som har svårigheter, ihop med läraren och med föräldrarna.  

 

Clara beskriver moment som musiklyssning, hej-sång, sång, spel, lek, rörelse, rytmik och hej 

då-låt.  

 

Gemensamt för alla lärarna är de har en sång som de inleder lektionerna med. Agneta och 

Britta benämner den som en ”namnsång” och Clara som en ”hej-sång”. Genom denna sång 

behandlas värden som möten, sammanhang, delaktighet, identitet, att bli någon i en grupp och 

gemenskap. Att inleda lektionen på detta sätt kan ses som en hegemoni bland lärarna, ett 

samförstånd kring hur en El Sistema-lektion bör inledas.  

 

Musikaliskt material och orkestern som form 
På El Sistemas hemsida (El Sistema 2017d) så står det så här: ”Vi främjar alla barns rätt till 

att få spela och sjunga tillsammans i orkester/ensemblespel eller körsång med repertoar inom 

främst konstmusik och folkmusik från olika delar i världen. Barnens egna val kan längre fram 

leda till musicerande och skapande i många stilar och genrer.” Agneta talar om detta på 

följande sätt:  
 

A: Vi använder lite olika [typer av musik], men det är traditionella låtar som används i 

undervisningen, brasset har Blåståget och blåsbuslåtar [=spelböcker], träblåset har väl ingen 

specifik bok eller så, men man plockar låtar lite här och var. Men Spanien, Köp varm korv och alla 

dom här gamla klassiska låtarna används. Och med stråket [stråkeleverna], då är det Stora låtar för 

små stråkar tror jag den heter. Så enkla låtar, men vi plockar hej vilt. Det är ju så, att El Sistema 

har inte jättemycket eget spelmaterial utan man plockar lite här och där. […] Och så spelar vi 

[upp] olika sorters [inspelad] musik, och det är både klassiskt, folkmusik, jazz, och gärna 

instrumentalt för att inte sången ska ta över. Och det är oftast musik som inte spelas på radio så 

ofta. Och det är för att barnen ska få lära sig att uttrycka musiken utan ord, för alla har inte så bra 

svenskt ordförråd och då kan man ändå uttrycka musiken. […] Och att man också får upp ögonen 

för musik som jag inte själv väljer. Det är alltid härligt att få veta om nåt nytt, och så har man 

chansen att välja bort det eller välja att lyssna mer på det, eller att spela det rentav. […] …vi 

lyssnar väldigt mycket på klassisk musik, och folkmusik, från olika delar av världen, och även 

andra genrer också. Så att vi har inte fastnat i det bara, men det är ju en tanke att spela i stor 

orkester och klassisk musik, för där kan du vara många. Man kan vara många som spelar 

tillsammans, man kan vara flera hundra som spelar ihop. Och det är ju svårt i ett pop- och 

rockband att vara så många och spela tillsammans. […] Den [orkesterformen] är maffig, och… ja, 

det är häftigt att få spela många tillsammans, och även sjunga många tillsammans […] …eftersom 

det är många vi jobbar med, nu jobbar vi i helklass i det här, det blir ju nån form av klassorkester. 

Och då måste man hitta nån form av det som funkar bra med många.  

 

Agneta säger alltså att det inte finns så mycket El Sistema-gemensamt material och att de 

använder sig av traditionella låtar som ”Spanien” och ”Köp varm korv”. Hon säger vidare att 
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de lyssnar på instrumentalmusik från olika genrer, och säger att det inkluderar klassisk musik 

och folkmusik. Slutligen säger hon att orkestern som form är bra för att man kan vara många 

som spelar tillsammans. Britta talar om ovanstående citat på följande sätt: 
 

B: Vi använder ganska mycket, tror jag i alla fall, sånt material som är El Sistema gemensamt som 

finns, som många använder. Vi sjung... vi börjar ju alltid med att sjunga Babumba, till exempel. Så 

har vi spelat Aria, och Te Deum och Nordic Wolf, Rödluvan och vargen. Såna, nybörjar eller 

liksom, startlåtar för eleverna. […] Men sen tar vi också material från det nybörjarmaterial som 

finns för stråk till exempel, då tar vi såna låtar också och spelar.  

 

M: Dom här låtarna som du sa är El Sistema gemensamma, hur har ni fått tag på dom eller hur 

fungerar det? 

 

B: Dels så tror jag att det är, alltså hörsägensvägen, men sen är det också flera, dels inför det här 

sida vid sida projektet i [region], då fick vi en bunt låtar – dom här ska vi spela. Och då var ju det 

låtar som dom i El Sistema [andra staden] hade valt ut tillsammans med Ron Alvarez då. Så det 

kändes ju som liksom, El Sistema repertoar. Sen är det också, har mina kollegor, varit på kurser, 

alltså helgkurser och så, med andra, inom, med hjälp av stiftelsen El Sistema, så att då får man ju 

också med sig låtar.  

 

M: Skulle du säga att man kan placera dom här låtarna i nån genre? 

 

B: Ja, det skulle man väl, om man vill [skratt]. Nä men vissa är ju tydligt klassiska, till exempel Te 

Deum och Aria, det är ju så, men sen är det också folkmusik. Merenge och Nordic wolf känns ju 

mer folkmusikaktiga. Men jag tror inte att det är nånting som barnen tänker på, egentligen, så, men 

mmm. […] Vi har ju vår repertoar och det kanske inte är såna låtar som eleverna lyssnar på på 

radion, så. Men, jag upplever ju att eleverna gillar låtarna som vi gör. Det gör jag. […] i och med 

mitt huvudinstrument så hamnar jag i orkesterdelen av verksamheten. Men sen, allting som man 

kan göra många tillsammans, och det funkar ju oavsett om det är kör eller orkester.  

 

M: Varför är det viktigt att kunna va många? 

 

B: För att det skapar en känsla av ett större sammanhang. Och då är det liksom, orkester och kör 

en form där det är lätt att spela många tillsammans, eller göra saker många tillsammans.  

 

Britta säger alltså att det finns ganska mycket El Sistema-gemensamt material som de 

använder. Hon säger att de låtarna kan placeras i genrer som klassisk musik och folkmusik 

och att det är musik som eleverna inte hör på radio.  Hon betonar att det är bra med orkestern 

som form eftersom man spelar många tillsammans. Clara talar om ovanstående citat på 

följande sätt: 

 
C: Ja, vi försöker o leta låtar som är varierande, det kan va blues och det kan va… Och så 

folkmusiklåtar, och orkesterspel där blir det ju alltså en del, med dom här små nybörjarna så har ju 

inte El Sistema vad vi vet så jättemycket, så vi får ju göra en del själva. Så oftast så hittar vi ju på 

låtar som vi kan spela, och det kanske inte blir så högtravande, men det blir på barnens sätt helt 

enkelt. Och då går det ju att spela in bakgrundsmusik. Så El Sistema, vad jag vet, har ju inte nån 

inlärningsbok att gå efter utan där får man ju ha annat material som lärarna har fått på annat sätt. 

Så mig veterligen finns det ingen El Sistema metod, nån bok, så då, o gå efter. Så vi försöker 

plocka och ta från olika håll och likadant om vi spelar musik från Iphone att man varierar väldigt 

där, så dom får lära sig höra andra låtar än det som spelas på radio jämt. Och där har vi också en 

viktig input, musiklärarna i stort, överlag, vanliga musikundervisningen ska ju också innehålla 

annan musik än populärmusiken, om man säger. Men här har vi ännu mer möjlighet. Ja, vi blandar 

och ger och så tar vi av El Sistemas, det dom har. […] Och så ser vi till att vi har gemensamma 

sånger, hela arbetslaget då, så att alla tre skolor kan samma låtar. Och sen så kan man lägga till, 

grundstommen är samma låtar. Och dessutom så försöker vi plocka in El Sistemas låtar som finns 

också, det finns inte så jättejättemycket för dom yngre barnen, tycker vi. Men det som finns 

försöker vi använda. […] Så jag tycker att det är jättekul att få blanda också, det här med 

orkestermusik och folkmusik och eget skapande. […] Och den här känslan av att så här känns det 

att ingå i en kör eller ingå i en liten orkester. Dom blir ju en liten orkester med elva i klassen då. 
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Och kunna känna att kanske ”det vill jag få uppleva igen,” och att man går med helt enkelt i en 

orkester eller kör. För att främja hela människan. Så egentligen är det en positiv grundkänsla av 

vad musik kan vara. Och gemenskapen som den för till sig, givetvis då.  

 

Clara säger alltså att det inte finns någon El Sistema-bok med repertoar att gå efter. Hon säger 

att lärarna bland annat gör egna låtar. Hon säger också att de försöker använda annan musik 

än populärmusik. När hon talar om orkesterspel belyser hon gemenskapen i att ingå i en 

orkester.  

 

De genrer som alla lärare nämner är klassisk musik och folkmusik. Det är bara Britta som 

nämner att eleverna spelar musik i dessa genrer. Agneta och Clara nämner dessa genrer när de 

pratar om inspelad musik som används i undervisningen. Agneta nämner då även jazz och 

instrumentalmusik i allmänhet och Clara nämner även blues. Gemensamt för alla lärarna är att 

de tycker det är viktigt att eleverna får höra annan musik än den populärmusik som spelas på 

radio. Den gemensamma anledningen till detta menar lärarna är att barnen ska möta musik 

som är ny för dem. Dels för att de ska ha möjlighet att lyssna mer på den om de vill (Agneta), 

för att lära sig uttrycka musiken utan ord då alla inte har så stort svenskt ordförråd (Agneta), 

och för att de ska lära sig höra andra låtar (Clara). Nodalpunkten ”möten” som under tidigare 

rubriker har handlat om möten mellan människor kommer här till uttryck genom ett annat 

slags möte, mötet med ny musik.  

 

Sociala och musikaliska mål 

Förebilder 
Musikaliska och personliga förebilder, bland annat genom samarbeten med professionella 

orkestrar, är en del av El Sistemas pedagogiska verksamhetsidé (El Sistema 2017d). 

Förebilder nämns även kortfattat under rubriken identitet. I övrigt säger Agneta följande när 

jag frågar hur samarbetet med den professionella orkestern har sett ut: 
 

A: Vi har gjort besök hos orkestern, vi har haft några orkestermedlemmar som har kommit till 

Vänsday, vi har gjort en konsert tillsammans med orkestern vårt andra år, och vi ska göra en till 

här i maj, vi ska sjunga Majas alfabetssånger med orkestern. Och, vi räknar också med att det 

kommer några orkestermedlemmar till våra Vänsday under våren. Så vi har inte ett jättenära 

samarbete med dom, och vi träffas inte jätteofta, men vid några tillfällen. […] Dom [eleverna] får 

med sig förebilder, musikaliska förebilder. Dom får också med sig en upplevelse hur det kan låta 

när man spelar tillsammans. Det är ju så, när man är nybörjare så låter det inte alltid bra, men med 

en proffsorkester så låter det ju fantastiskt. […] Dels det här med förebilder. Vi har tagit, när inte 

[x]sinfoniettan har kunnat vara med så har vi faktiskt tagit de äldre orkestrarna från musikskolan, 

högstadie- och gymnasieelever som får komma och spela ihop med barnen. Och så tänker vi nog 

överlag på musikskolan mycket mer nu, än vad vi gjorde innan, att dom större är förebilder för 

dom mindre, eller för de yngre ska jag säga.  

 

Agneta betonar vikten av förebilder med både äldre elever och professionella musiker. Jag 

frågar Britta om de har några samarbeten med professionella musiker: 
 

B: Ja, det är ju i år när vi har samarbete med kammarorkestern i [andra staden]. Till exempel att vi 

åkte på ”Side by side” [El Sistema-läger], och så är det också på gång en stor konsert i maj där El 

Sistema-barnen kommer va en del av det.  

 

M: Hur upplever du att eleverna reagerade på mötet med orkestern? 

 

B: Oj, jättepositivt. Dom tyckte det var superhäftigt och [det var] ett par barn som nämnde det som 

det som var roligast med den dagen, att få träffa dom som är proffs. Så jag tror att det är en 

jätteviktig del, att man, ja, att dom får möta dom.  
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M: Arbetar ni med förebilder på nåt sätt? 

 

B: Ja, vi har inte hunnit, vi har gjort så att ibland så… att vi som lärare förebildar genom att spela 

lite för eleverna, och sen ja, det är också sånt att ta in på Vänsday, det har inte varit den här 

terminen men att bjuda in till exempel äldre elever som får spela för dom yngre, och så. Så att 

barnen just får förebilder.  

 

Britta talar om att barnen har tyckt att samarbetet med den professionella orkestern har varit 

en viktig upplevelse. Hon säger också att äldre elever kan vara viktiga förebilder. Jag frågar 

Clara om de har haft något samarbete med professionell musikverksamhet:  
 

C: Ja, dels har vi bjudit in Kulturskollärarna till skolorna som har haft ”stråksaga”. Peter och 

vargen heter den. Och då har dom varit ute på skolorna, på våra skolor. Nån skol-Vänsday, och 

kanske bjudit alla till en skola. Sen har vi haft [annan stads] kammarorkester också, som har 

kommit med en liten kvartett och spelat med barnen. Första året åkte vi in med en klass till [andra 

staden] och satt med i orkestern, och fick vara på konserthuset och titta. Så det var ju stora 

orkester, riktiga fina. I [andra staden] har dom ju i uppdrag att förse årskurs 3 med en studiedag 

eller vad man säger. Så då åkte vi på en sån. Då hade dom samma förevisning för oss, med låtar 

som barnen känner igen sådär. Barnen fick dirigera hela orkestern och se hela konserthuset, så det 

var ju en wow-upplevelse för barnen, verkligen. […] Sen använder vi oss själva, att vi visar på 

våra instrument som vi kan, alltså visar på ett annat sätt. Speciellt förskoleklassbarnen tänker jag, 

är ju lättare, dom andra spelar ju redan ett instrument. Men, att använda musiker som redan spelar 

blås- eller stråkinstrument som våra El Sistema elever gör, det är ju tacksamt, så dom får se hur 

man kan spela sen - förebildande. […] där trycker jag på mina kollegor att ”spela trumpet i 

gruppen”, för dom har aldrig hört en trumpet förut, live två meter ifrån sig. Och det är en 

jätteupplevelse för barnen. 

 

Clara beskriver samarbeten med Kulturskollärare och med en professionell orkester. 

 

I Agnetas beskrivning är Vänsday en plattform för förebilder och musikaliska möten. Alla 

lärarna beskriver samarbeten med professionella orkestrar som en viktig del i att skapa 

förebilder. Liksom Vänsday är dessa samarbeten en del av El Sistemas verksamhetsidé som 

utmärker El Sistema från andra musikundervisningssammanhang vilket kan sägas bidra till 

gruppbildning. Lärarnas beskrivningar visar att möten med professionella orkestrar 

värdesätts. Det är en gemensam uppfattning hos lärarna som kan tyda på att det råder 

hegemoni. Något som skiljer lärarna åt är att Agneta endast pratar om utomstående förebilder 

genom professionella musiker samt elever som inte tillhör verksamheten medan Britta och 

Clara även inkluderar El Sistema-lärarna själva när de pratar om förebilder.  

 

Familjen och Vänsday 
Vänsday är en del av El Sistemas verksamhetsidé, en familjeträff på onsdagar (El Sistema 

2017f). Jag frågar Agneta vad El Sistema fyller för funktion för samhället: 
 

A: Möten. Musikaliska möten och kulturella möten. Vi har familjeträffar som heter Vänstay där 

barnen får spela för sina föräldrar, men där vi också bjuder in musiker från andra ställen, även 

musikskoleelever har dykt upp och varit med. […] Men också dom här sociala bitarna med 

Vänstay, har vi tagit till oss. Att det är väldigt viktigt med familjeträffarna och möta familjerna. 

[…] Men sen också att få ge dom här familjerna och barnen, att få ge dom professionell musik.  

 

Agneta betonar betydelsen av möten som en viktig funktion i verksamheten. Jag frågar Britta 

hur familjerna har kontakt med verksamheten: 

 
B: Familjerna har kontakt genom Vänsday, framför allt, och det har vi – på den skolan jag jobbar, 

ungefär en gång i månaden och så sen på den andra skolan så har dom öppen scen varannan vecka, 
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och familje-Vänsday var fjärde vecka tror jag. Och på så vi så bjuds ju föräldrarna in att ta del av 

vad vi har gjort och va med på dom stunderna. Sen bjuds dom också med till till exempel som nu 

när vi åkte till [andra staden], så bjöd vi med föräldrarna också till dom yngre barnen, för att dom 

skulle, som stöd och hjälp i första hand kanske ur en praktisk synpunkt, men också för att dom ska 

få ta del av vår verksamhet.  

 

Britta säger att familjerna får del av vad barnen har gjort genom Vänsday, och också att de tar 

praktisk hjälp av föräldrar i vissa sammanhang. Jag frågar Clara om Vänsday: 
 

C: Vi har på kvällarna på onsdagar så har vi Vänsday som det kallas då. […] Och då är vi, då har 

vi skol-Vänsday några gånger per år. Ska se vad vi har, två gånger per termin har vi skol-Vänsday, 

då är vi på skolans matsal eller idrottshallen. Och så har vi stor-Vänsday, då samlar vi alla tre 

skolorna på nåt mer gemensamt större ställe i [Cederstad], så att dom får se andra ställen som 

folketshus […] eller kyrkan eller så. Så att vi tar med dom här familjerna och visar runt dom i 

[Cederstad] där man också kan bli medlem eller aktiv som privatperson. Så har vi uppvisning av 

barnen, det brukar dra föräldrarna, antingen dom som sjunger har ju sång och rytmik och vi har 

blåselever och vi har stråkelever. Så på Vänsday kan det va så, eller så har vi bjudit dit nån vuxen 

som spelar instrument. […] Det är svårare att ha El Sistema tycker jag, ju yngre åldrar man har. 

Man har inte så mycket att visa upp på Vänsday, man hinner inte lära barnen så många låtar och 

sådär. 

 

M: Vad skulle du säga att El Sistema fyller för funktion?  

 

C: Ja, men det, i [Cederstad] fyller det att man får träffas på Vänsday, föräldrarna får ta med, ja 

hela familjen får träffas. Man får se varandra, jag tycker man kan lägga mycket fokus på att barnen 

får ta med sina föräldrar och visa på en klasskompis som dom leker ofta med som dom kanske 

aldrig har haft hemma. Och att man kan få träffa deras föräldrar.  

 

Clara talar om att Vänsdays viktiga funktion både är att föräldrarna ska få träffa andra 

föräldrar och att barnen ska få visa upp vad de har lärt sig samt att visa runt familjerna i 

staden.  

 

När lärarna beskriver Vänsday blir det tydligt att de ser det som en viktig del i verksamheten. 

Eftersom Vänsday är en del av El Sistemas verksamhetsidé och eftersom det utmärker El 

Sistema från andra musikundervisningssammanhang bidrar det till gruppbildningen och 

skapandet av gruppidentitet i El Sistema. Vänsday är El Sistemas eget begrepp för 

återkommande familjeträffar och lärarnas beskrivningar visar att Vänsday både är utmärkande 

för diskursen samt att begreppet har en tydlig innebörd hos de inblandade, vilket gör 

begreppet till ett moment i diskursen. Nodalpunkten ”möten” beskrivs här i olika form. Det är 

mötet mellan lärare och föräldrar, föräldrar emellan, föräldrar och verksamhetens innehåll 

samt mötet med professionell musik.  

 

Musikintresse och musikalisk utveckling 
Jag frågar Agneta om hon upplever att det är viktigt att eleverna utvecklar ett intresse för 

musik: 
 

A: Nej, det upplever jag inte. För mig är det viktigare att de växer som människor och hittar det 

dom själva brinner för. Men det här är ju ett sätt att visa på något som de kanske inte vet om finns, 

jag tror ju inte att alla blir, att alla älskar att spela. Lika lite som jag älskar att spela fotboll, så är 

det, vi är olika.  

 

M: Upplever du att det är viktigt att eleverna utvecklas musikaliskt? 

 

A: Ja [tvekande], det tycker jag nog är viktigt. Vi kan ju inte stå still och stampa på samma ställe 

utan vi måste ju utvecklas på nåt sätt. Så är det ju, det är viktigt. Sen om det är att lyssna på olika 
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sorter, att kunna ge begrepp och kunna prata om musiken eller kunna gestalta den eller spela 

tekniskt svårare, ja, det… det ena utesluter inte det andra.  

 

Agneta säger att det är viktigt att eleverna utvecklas men att det inte är viktigt att alla 

utvecklar ett intresse för just musik. Jag frågar Britta om hon upplever att det är viktigt att 

eleverna utvecklar ett intresse för musik: 
 

B: Alltså, vad ska man mena med… det beror på vad man lägger för värdering i ordet intresse, 

men jag, det, jag vill ju gärna att eleverna ska vara intresserade av det vi gör jämfört med att dom 

tycker att det är jättetråkigt, såklart. Men sen är det ju inte på ett sätt som innebär att jag tycker att 

alla ska ha musik som sin, som sitt levebröd i framtiden. Men sen tror jag att det, också, i och med 

att det är obligatoriskt och att dom får ta del av det så mycket under ganska lång tid, alltså från att 

dom är fem år till att dom går i årskurs tre, så blir det en naturlig del i deras vardag på ett sätt som 

jag tror är väldigt bra, för då, ja, dom blir, dom identifierar sig, dom blir en person som spelar ett 

instrument, ”ja men jag spelar ju fiol”. Och det är en väldigt, det tycker jag är kul o se.  

 

M: Tänker du att det är viktigt att eleverna utvecklas musikaliskt? 

 

B: Ja, det tänker jag att det självklart ingår, men… kanske till skillnad från ordinarie 

musikskoleverksamhet eller kulturskoleverksamhet så det liksom inte, det är inte progressionen 

som är det viktigaste. Utan det viktigaste är att man har roligt tillsammans och att man träffas och 

att man håller på med musik och att man får en känsla av sammanhang. Men sen är det ju inte som 

att man ska göra samma sak hela tiden utan att tänka att man ska utvecklas också. Men det är inte 

huvudmålet, tänker inte jag i alla fall.  

 

Britta kopplar musikintresset till identitet (se även rubriken Identitet ovan) och hon säger 

också att det är viktigare att eleverna har roligt tillsammans än att de utvecklas musikaliskt. 

Jag frågar Clara om hon upplever att det är viktigt att eleverna utvecklar ett intresse för 

musik: 
 

C: Ja men självklart gör jag ju det. Jag ser jättegärna att dom skulle börja spela instrument eller 

sjunga i kör eller, och egentligen utveckla något kulturellt överhuvudtaget. Jag skulle väl som 

person, jag skulle bli lika glad om dom fortsatte med dans, och näst efter det bild kanske [skratt]. 

Och teater som dom har på kulturskolan.  

 

M: Tycker du att det är viktigt att dom utvecklas musikaliskt? 

 

C: Ja, men det tycker jag. För lyckas vi inte med det då tröttnar dom ju på kanske instrumentet 

eller dom tröttnar på kören eller… mm, det tycker jag. Så vi får ju lägga en bra ribba där på att det 

blir lagom svårt för dom, så att man går långsamt fram men ändå… Så man gör både lätta saker 

och svåra saker så att dom utvecklas och lätta för att dom ska kunna hålla modet uppe och tycka 

att det är roligt. Dit har vi kommit speciellt i stråk, när dom ska börja använda fingrarna och man 

har elva stycken [elever] framför sig.  

 

Clara säger att det är viktigt att eleverna utvecklar ett intresse för musik och att det är viktigt 

att hålla intresset uppe hos eleverna.  

 

När Britta säger att det till skillnad från annan kulturskoleverksamhet inte är progressionen 

som är det viktigaste så positionerar och definierar hon El Sistemas verksamhet i förhållande 

till Kulturskolans ordinarie verksamhet. Här definierar hon vad Kulturskolan är för henne 

genom att säga vad som är viktigt i de olika verksamheterna och El Sistema blir något i 

förhållande till något annat i denna gruppbildning. Agnetas och Brittas beskrivningar är 

kopplade till identitet. Britta pratar också om sammanhang som är ett begrepp hon ofta 

återkommer till under intervjun. Clara uttrycker här att det är viktigt att eleverna utvecklar ett 

musikintresse, medan Agneta och Britta inte betonar det lika starkt och där syns en skillnad i 

lärarnas sätt att uttrycka sig.  
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Jämförelse med lagsport 
Jag frågar lärarna om de tycker att det är någon skillnad att använda musik för att nå sociala 

mål, jämfört med en lagsport: 
 

A: Ja det tycker jag nog, i en lagsport så spelar du alltid mot nån, du ska alltid vinna. När du tävlar 

måste någon vinna, vilket gör att någon annan måste alltid förlora. Några ska vara bäst och några 

andra ska vara sämre. Och det gör vi inte i musiken, där gör vi nåt tillsammans, vi ska nå det målet 

där. Och ingen åker ut, alla får vara med, ja.  

 

B: Behöver inte va, men jag tänker om man nu gör jämförelse med sport, att det, att vi inte har det 

här tävlingsmomentet. Man spelar aldrig orkester mot nån annan, man spelar alltid med varandra i 

högre utsträckning än exempel en idrottsaktivitet. Det finns bara en sida. Och också, hoppas jag, 

mindre konkurrens. Utan en mer tillåtande miljö. Och sen så behöver ju inte sport va dåligt, men 

jag tror att just att musiken, och kanske speciellt i El Sistema form, är en väldigt tillåtande miljö, 

och att det är bättre för att skapa sammanhang och så.  

 
C: Men jag ser ju som en stor möjlighet att främja kultur framför, eller, vi skulle lika gärna kunna 

vara ett fotbollslag säger vi, men skillnaden är ju att det är ju mer emotionellt att hålla på med 

musik. Vi tar ju fram det både i glädje och sorg. 
 

Agneta och Britta säger att man i musiken spelar med varandra istället för mot varandra 

eftersom tävlingsmomentet inte ingår. Agneta säger att i musiken åker ingen ut, alla får vara 

med. Britta säger att det är mindre konkurrens, där hon lägger till ”hoppas jag”. Clara menar 

att det är mer emotionellt att hålla på med musik jämfört med fotboll och ser det som en 

anledning att främja kultur. Två av lärarna säger i andra delar av intervjuerna att idrotten tar 

mycket plats i staden. Lärarna positionerar musiken som en tillåtande, förhållandevis 

konkurrensfri och emotionell aktivitet i förhållande till exempelvis fotboll som då ses vara det 

motsatta och står utanför diskursen. Genom det syns en gruppbildning och en kamp mellan de 

olika fritidsaktiviteterna i städerna. Genom Claras beskrivning att det är emotionellt och 

viktigt för människan med musik så legitimeras musiken för sitt egenvärde. 

 

 
Viktiga mål med verksamheten 
Jag frågar Agneta vad hon tänker händer med musiken när sociala mål står i fokus: 

 

A: Ja, om det är dom sociala målen som står i fokus, då kanske man inte jobbar jättemycket med 

dom musikaliska [målen], men i El Sistema så är ju dom målen likvärdiga. Dom sociala och 

musikaliska, det ena är inte mer än det andra. Men ska man bara jobba, eller jobbar man mest med 

sociala mål, då nöjer man sig med en viss nivå, men jobbar man med de musikaliska målen, då 

kanske man strutar i det sociala runt omkring, utan då fokuserar man på olika saker. Men som sagt 

var, i El Sistema så fokuserar vi på båda sakerna.  

 

Agneta betonar att de i El Sistema fokuserar både på sociala och musikaliska mål. Jag frågar 

Britta om hon anser att något av de sociala eller musikaliska målen är viktigare än det andra: 
 

B: Nej, det är det inte, egentligen. Men, ja, jag tänker att det sociala kanske får större utrymme 

inom El Sistema verksamheter än inom, om man jämför med annan musik- eller kulturaktivitet, att 

det sociala får ta mer plats. Men samtidigt så är ju det musikaliska också viktigt, så att det är ju 

balans, det är lika.  

 

Britta säger att de sociala och musikaliska målen är lika viktiga och att de sociala målen får ta 

mycket plats. Jag frågar Clara om de sociala eller de musikaliska målen är viktigast:  
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C: Alltså, dom sociala målen är ju väldigt viktiga, egentligen, för att människan ska fungera. Så att 

först och främst sociala målen och sen efteråt musikaliska målen, faktiskt. Och det sociala, trivs du 

inte i sammanhanget och vill du liksom inte utöva aktiviteten, om det så är fotboll eller om det är 

musik, så jag tycker att vi måste jobba mycket med att det känns behagligt när vi bjuder in till, ja 

dels lektioner och dels i Vänsday och så. Så att man får ett intresse om att ”det här mår jag bra av, 

det här vill jag göra mer av.” 

 

Clara menar att de sociala målen och trivseln är viktigast. 

 

Alla lärare uttrycker att de sociala målen är viktiga i verksamheten, där finns alltså ett 

samförstånd vilket kan tyda på att det råder hegemoni. Claras beskrivning sticker ut från de 

andras genom att hon rangordnar målen. Att Clara ofta återkommer till hälsoaspekterna av 

varför El Sistema och musikundervisning ska finnas återkommer även under andra rubriker. 

 

Sammanfattande analys 
Angående hur lärarna uttrycker sig kring El Sistemas vision och idéer framkommer det att 

”möten” är en nodalpunkt som verksamheterna kretsar kring. Dessa möten är både av 

musikaliskt och mellanmänskligt slag. Det framkommer också att de begrepp som 

verksamheten vilar på tolkas på olika sätt hos lärarna. Det gör att begreppen är mångtydiga 

element i diskursen. 

 

Lärarnas utsagor visar att de förhåller sig till El Sistemas begrepp som demokrati, jämlikhet, 

mångfald, integration och identitet på olika sätt där en del utsagor är lika hos informanterna 

fast de nämns under olika begrepp. Agneta talar om respekt under begreppet demokrati medan 

Clara talar om att ta ansvar för vad man säger och gör under begreppet identitet. Att alla ska 

ha möjlighet att delta framkommer hos Agneta kring begreppet jämlikhet, hos Britta kring 

demokrati och hos Clara kring integration och jämlikhet. Clara talar om att bejaka olikheter 

både under begreppet mångfald och identitet. Agneta talar om allas lika värde både under 

begreppet demokrati och jämlikhet. Det visar att begreppen är mångtydiga element och att det 

inte finns ett tydligt svar vad de sägs innebära i diskursen och vad som är vad. Det visar på att 

arbete med gemensamma visioner och idéer kan ha olika betydelser för olika individer och 

verksamheter när de bygger på begrepp som är så öppna för tolkning. 

 

Den musikaliska undervisningen beskrivs sammanfattat som rytmik och 

instrumentalundervisning på orkesterinstrument för grundskolans årskurs 1–3. Det 

musikaliska material som används sägs vara nybörjarlåtar som plockas från olika håll 

kombinerat med El Sistema-gemensamt material som lärarna fått genom olika typer av 

fortbildningar och träffar. När de lyssnar på musik eller gör rytmikövningar till inspelad 

musik presenteras bland annat klassisk musik och folkmusik. I dessa sammanhang sägs att 

framför allt annat än populärmusik används. Musikaliska och personliga förebilder beskrivs 

som viktiga i verksamheterna och de har utvecklat samarbeten med professionella orkestrar. 

Förebilder är kopplat till identitetsbyggande och att bygga ett musikintresse. 

 

Lärarna beskriver att undervisningen är utformad med möten i fokus på så sätt att lektionerna 

börjar med en namnsång där alla barn får synas och bli en del av gruppen i ett sammanhang 

vilket kopplas till demokrati och identitet. De sociala aspekterna beskrivs som viktiga i 

verksamheterna. Lärarna uttrycker att Vänsday är centralt i verksamheterna och Vänsday är 

kopplat till integration, mångfald och identitet. Lärarna beskriver att alla barn har rätt att få 

prova att spela instrument och att få höra musikstilar de inte annars hör i sin vardag. Det är 



 28 

kopplat både till möten och till begreppen demokrati, jämlikhet, mångfald, integration och 

identitet.   

 

Det som är unikt och utmärkande hos var och en av lärarna är att Agneta talar mycket om 

barns rätt att få prova att spela instrument och om flickors lika rättigheter. Hon belyser fostran 

i demokrati och jämlikhet. Britta talar mycket om sammanhang, vilket har sociala och 

identitetsbyggande aspekter i fokus. Clara talar mycket om att människor mår bra av musik, 

om familjens delaktighet och roll i verksamheten samt om att bejaka olikheter. Att bejaka 

olikheter är kopplat till möten och till alla begreppen. Lärarna lägger olika tonvikt vid 

elevernas sociala och musikaliska utveckling, men båda aspekterna sägs vara viktiga.  

 

Det är dessa individuellt utmärkande utsagor som är den största skillnaden i lärarnas syn på 

verksamheten och dess legitimering. Att verksamheten ses på olika sätt hos lärarna visar sig 

också vara kopplat till hur kommunerna ser på verksamheten i form av vilka olika instanser 

som finansierar den. Lärarnas förhållningssätt påverkar undervisningen direkt men dessa 

förhållningssätt är inte fristående utan del av en större diskurs som påverkas av yttre faktorer 

som styrs av de förväntningar som finns på verksamheten utifrån.  
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DISKUSSION 
 

I mina lärarintervjuer över El Sistemas verksamhet på tre orter i Sverige har jag försökt belysa 

ett flertal olika frågeställningar och undersökningens resultat presenteras under ett antal olika 

rubriker. Sammantaget avser dessa att spegla en helhet till mitt syfte som är att undersöka hur 

kulturskollärare som arbetar inom ramen för El Sistema talar om sitt förhållningssätt till El 

Sistemas visioner och idéer och hur detta tar sig uttryck i deras musikaliska undervisning. 

Nedanstående diskussion bygger på lärarnas utsagor och mina analyser av dessa.  

 

Under intervjuerna kom lärarna i stort sett hela tiden tillbaka till sociala och samhälleliga mål 

oavsett om intervjufrågan var riktad mot det eller mot det musikaliska innehållet i 

verksamheterna. Detta överensstämmer med Lindgren och Bergmans (2014) bild av att det i 

intervjuer med El Sistema lärare är de sociala och samhälleliga målen som lyfts fram och att 

det mycket sällan talas om den musikaliska nivån. Detta kan också kopplas till ”möten” som i 

min undersökning visar sig vara en central och viktig del av verksamheten. Det är både 

personliga och musikaliska möten. Möten kan också kopplas till alla El Sistemas 

visionsbegrepp; integration, demokrati, jämlikhet, mångfald och identitet. Detta ser jag som 

ett av de viktigaste resultaten i min undersökning.  

 

I problemområdet och bakgrunden tar jag upp hur undervisning på orkesterinstrument och 

klassisk musik får mindre plats i dagens musikundervisning till förmån för populärmusik 

(Holmberg 2010, Lindgren & Bergman 2014, Saether, Bergman & Lindgren 2017). El 

Sistema är en motvikt till detta och bidrar framför allt till att det i samhället bedrivs 

undervisning på orkesterinstrument. Huruvida denna undervisning sägs bedrivas med klassisk 

musik går inte helt att säga utifrån intervjuresultaten, då eleverna är nybörjare och det är svårt 

att spela enbart klassisk musik som nybörjare på ett orkesterinstrument. Däremot talas det om 

att eleverna får höra klassisk musik genom El Sistemas undervisning, dels genom de 

samarbeten som på alla tre orterna finns med professionella orkestrar och dels genom att det 

finns exempel på att lärare använder klassisk musik som bakgrund i undervisningen.  

 

Det blir tydligt i intervjuerna att lärarna vill att andra genrer än populärmusik ska visas upp 

för eleverna. Detta går i linje med den verksamhetsidé El Sistema har; att alla barn ska ha rätt 

till musicerande i orkester med klassisk musik (El Sistema 2017d). Detta kan leda till att 

eleverna får upp ögonen för denna musik med dessa instrument, och i förlängningen att 

musicerande på dessa instrument inte dör ut. Om El Sistema kan locka nya unga musiker till 

klassiska instrument kan det på sikt vara en viktig del i att försörja Sveriges orkestrar och 

kulturliv med nya musiker. Det blir även en viktig del i att behålla utbildning i detta område 

på kulturskolor, gymnasielinjer, folkhögskolor och musikhögskolor. Detta kan kopplas till det 

Statens Kulturråd (2001) och Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) beskriver om 

svårigheter att attrahera nya unga musiker till denna typ av musicerande. Det kan också 

kopplas till det Holmberg (2010) beskriver om att elever i vanlig kulturskoleverksamhet kan 

bli kunder på en marknad och där val av populär repertoar kan vara viktigt för att behålla 

eleverna. Det är även viktigt att musiken uppskattas i en undervisningsform som El Sistema, 

men i obligatorisk undervisning har läraren inte pressen på sig att eleverna kan komma att 

sluta delta i verksamheten på grund av att de inte tycker om musiken som används i 

undervisningen. Här fyller således El Sistema en funktion för att barn ska ha möjlighet att få 

upp ögonen för musik de inte vanligtvis hör i sin vardag.  

 

I min studie talar lärarna om att det är viktigt att alla barn får möjlighet att spela instrument 

oavsett ekonomiska förutsättningar. Då El Sistema verkar för integration kan verksamheten 
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betraktas som ett socialt integrationsprojekt där familjers ekonomiska situation inte ska vara 

ett hinder för deltagande. Det kan i min studie förstås genom att de skolor som valts ut att få 

El Sistema-verksamhet sägs ha många elever med utländsk bakgrund. Enligt Hofvander 

Trulsons (2010) studie nås barn med minoritetsbakgrunder i mindre utsträckning av den 

frivilliga musikundervisningen i Sverige. Detta bekräftas i min studie av att lärarna beskriver 

hur den ordinarie kulturskoleverksamheten har få elever från de bostadsområden där skolorna 

med El Sistema-verksamhet ligger. Genom att El Sistema fokuserar på denna grupp får dessa 

barn kontakt med Kulturskolan, vilket de antagligen inte hade fått utan El Sistema. Integration 

kommer också till uttryck genom Vänsday där familjerna får kontakt med varandra och 

verksamheten. Jag anser, utifrån mina intervjuresultat, att El Sistema gör ett viktigt socialt 

arbete för att nå ökad integration i samhället. Jag anser också att El Sistema med detta fokus 

kan komplettera och berika Kulturskolans övriga verksamhet. Även jämlikhet kan kopplas till 

detta då målet är att alla barn ska ha rätt till musicerande oavsett social bakgrund, kön och 

ekonomiska hemförhållanden. Min undersökning visar att dessa begrepp tydligt framkommer 

genom lärarnas beskrivningar av undervisningen. De begrepp som är svårare att direktkoppla 

till verksamheterna är demokrati och mångfald då det bland lärarna inte fanns tydliga svar 

kring hur dessa begrepp tolkas och tar sig uttryck i undervisningen. Även identitet var ett 

begrepp som var svårt att härleda till undervisningen, men det kan delvis härledas till den 

kontakt eleverna får med professionella musiker som förebilder. Jag ser att det finns en risk 

att bygga verksamheter på mångtydiga och tolkningsbara visionsbegrepp om man vill nå 

likvärdhet verksamheterna emellan.    

Kring de motsättningar inom El Sistema som presenteras av Lindgren & Bergman (2014) 

visar min studie på att lärarna får med både en bildningsdiskurs och en kreativ diskurs i sina 

verksamheter. De säger sig också använda musik både som medel och som mål.  

Att verksamheten är visionsdriven (El Sistema 2017f) kan vara en förklaring till att lärarna i 

intervjuerna ofta kommer in på sådant som rör legitimering av musikundervisning. Det skulle 

också kunna bero på vilka frågor jag ställde i intervjuerna, då jag frågade mycket om hur 

lärarna ser på olika visionsbegrepp. Argument för varför El Sistema är viktigt och musikens 

funktioner är teman som ständigt återkommer i samtalet. Det kan bero på att El Sistema som 

verksamhet är relativt nystartat med starten i Sverige 2010 och att verksamheten därför ännu 

inte har hunnit normaliseras. Särskilt en lärare ger uttryck för att behöva försvara 

verksamheten i relation till övriga lärare på skolorna och också i samtal med kommunen som 

beslutar om budget. Musikämnet överlag är ett ämne som ofta får sin legitimitet ifrågasatt, 

vilket kan vara ytterligare en orsak till att dessa teman berörs mycket.  

 

Jag anser att det är viktigt för alla verksamma och blivande musiklärare att bli medvetna om 

och reflektera över de maktstrukturer som finns kring musikundervisning. Att det finns olika 

intressenter bakom verksamheter som El Sistema bör finnas med i tanken för den som är 

lärare inom verksamheten. El Sistema kan dels ses vara till för eleverna som ska få del av 

undervisning på orkesterinstrument och kontakt med klassisk musik, men det kan också ses 

som ett sätt för högre instanser i samhället som vill säkra Sveriges framtida kulturliv. Jag 

anser därför att det är viktigt med detta helhetsperspektiv när man som lärare undervisar och 

reflekterar över sin undervisning. Detta för att som musiklärare förstå sin egen kontext med 

den historia och de maktstrukturer som kanske främst finns utanför själva 

klassrumsundervisningen men som indirekt påverkar den musikaliska undervisningen.  
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Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 
Diskursteori har varit en bra metodansats för att få svar på mina frågeställningar. Eftersom jag 

ville studera betydelsebildning genom språket för att sedan titta på konsekvenserna enligt 

lärarnas utsagor anser jag även i arbetets slutskede att diskursteori har varit en lämplig 

metodansats. Nackdelen har varit att diskursteori och diskursanalys är så komplexa metoder 

som för mig var helt nya, vilket gjorde att det var tidskrävande och svårt att hinna få förståelse 

för teorin på så kort tid som detta självständiga arbete var tänkt att skrivas på. För ett arbete 

på den här nivån med den tid jag hade till förfogande hade det, med facit i hand, varit en 

fördel att arbeta med en metodansats som tar mindre tid att sätta sig in i. Dock har det varit 

väldigt lärorikt.  

 

Semistrukturerade intervjuer var en bra metod för dataskapande för att få svar på mitt syfte 

och mina frågeställningar. För att vara en semistrukturerad intervju upplever jag att jag hade 

förhållandevis många och förhållandevis konkreta intervjufrågor. Med det sagt anser jag att 

det var ett lämpligt val för min studie för att kunna täcka in helhetsbilden av verksamheterna 

och de aspekter som studien omfattade. Det var även intressant och utvecklande för mig att 

genomföra intervjuerna.  

 

Under förarbetet till studien var min tanke att intervjua barn kring deras upplevelse av El 

Sistema. Då jag kom fram till att jag av praktiska skäl skulle ha svårt att kontrollera de 

forskningsetiska aspekterna i den typen av studie valde jag att inte gå vidare på det spåret. 

Även avsaknaden av tidigare erfarenhet kring barnintervjuer bidrog till att jag inte gick vidare 

med barnperspektivet. Jag skulle dock rekommendera vidare forskning utifrån barnens 

perspektiv av El Sistema då det finns förhållandevis lite skrivet ur det perspektivet.  

 

En annan tanke jag tidigare hade var att undersöka El Sistemas roll för konstmusikens framtid 

i Sverige. Studiens omfattning och förutsättningar gjorde det till en alltför stor fråga att 

undersöka i denna studie, men jag ser det som en intressant fråga för vidare forskning.  
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inkluderande kulturskola på egen grund. Hämtad 2017-10-19, från 

http://www.regeringen.se/4952fe/contentassets/7a2c1fc8d4e34263b570a6c66dfd4160/

manuel-ahlqvist-m-fl.pdf  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Lindgren, Monica & Bergman, Åsa (2014). El Sistema som överskridande verksamheter – 

konstruktion av ett musikpedagogiskt forskningsprojekt. I Tarja Karlsson Häikiö; 

Monica Lindgren & Marléne Johansson, red: Texter om konstarter och lärande, s.107–

130. Göteborg: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.  

Moberg, Nadia (2012). ”Bortom ord” – en diskursanalys av hur musikämnet legitimeras 

(Uppsats i Musikpedagogik, avancerad nivå). Örebro: Örebro Universitet, 

Musikhögskolan.  

Saether, Eva; Bergman, Åsa & Lindgren, Monica (2017). El Sistema – musiklärare i en 

spänningsfylld modell för socialt inkluderande pedagogik. Pedagogisk Forskning i 

Sverige 22(1–2), 9–27. issn:1401–6788. 

Skolverket (2011): Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Hämtad från: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813  

 

SOU 2016:69. En inkluderande kulturskola på egen grund. Stockholm: Wolters Kluwer 

Sverige.  

Statens kulturråd (2001). Om världen – Kulturrådets omvärldsanalys. Stockholm: Statens 

kulturråd.  

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (2002). Musikalisk mångfald – En undersökning om 

ungdomars musicerande. Stockholm: Sveriges Musik- och Kulturskoleråd.  

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur.  

  



 34 

BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Intervjuöverblick 

- Min inledning (inklusive information om forskningsetiska aspekter) 

-Bakgrundsfrågor, vem är läraren 

-Berätta om er verksamhet, innehållet 

-Visioner och idéer, syfte 

-Avslutande reflektion 

 

Inledning  

 

- Hör du mig? Kolla att det funkar 

- Kul att du kan vara med på det här, det ska bli spännande att få höra dig berätta om El 

Sistema.   

- Jag ska börja med att presentera mig själv och studien lite kort och ge lite information, 

säg till om du har några frågor.  

- Jag heter… och går sista året på musiklärarutbildningen i Örebro. Den här intervjun är 

för min examensuppsats, det som kallades c-uppsats tidigare. Nu heter det 

självständigt arbete i musikpedagogik på avancerad nivå.  

- Syftet med studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till El Sistemas vision och 

idéer och hur detta kan ta sig uttryck i den musikaliska undervisningen.  

- Jag kommer intervjua dig och några fler lärare som jobbar med El Sistema på olika 

orter.  

- Alla personuppgifter kommer hanteras konfidentiellt, så det kommer inte gå att spåra 

att det är du som har blivit intervjuad eller var i Sverige du jobbar.  

- Jag spelar in det här med ljudupptagning och det är bara jag som kommer lyssna på 

inspelningen, och när uppsatsen är klar kommer inspelningen raderas.  

- Det är helt frivilligt att vara med och du är fri att dra dig ur studien när som helst fram 

tills uppsatsen är inlämnad i slutet på terminen.    

- Då har jag nog pratat klart kring det här, har du någon tid att passa efter det här så jag 

kan ha lite koll på tiden? Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Okej, då kör vi! 

 

 

 

 

 

(Direkta snabba frågor, 5 min) 

-Vad har du för utbildning? 

-Hade du något huvudinstrument där? 

-Var det klassiskt eller afro eller vad kallade ni det? 

-Vad spelar du själv helst för typ av musik? 

-Hur länge har du jobbat som musiklärare? 

-I vilken typ av verksamhet har du jobbat i då (lite kort)? 

___________________________________________ 
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(Friare) 

-Hur kommer det sig att du jobbar med El Sistema? 

-Hur skulle du beskriva El Sistema för någon som inte vet vad det är? 

 

-Berätta hur er verksamhet ser ut! (Vad och varför - spinn vidare, följdfrågor) 

 

(Finns det någon anledning att ni har valt att göra just så? Vad för musik använder ni då? 

Varför är det viktigt?) 

 

Beröringsområden  

-Verksamhetsstorlek 

- Bostadsområde, varför de barnen 

-Sen när? 

-Undervisningsformer 

-Lektionsupplägg 

-Genre/musikaliskt innehåll/material 

-Vem finansierar/står bakom verksamheten? 

-Del av grundskolan? Utöver ordinarie musikundervisning? 

-Obligatioriskt/Frivilligt? 

-Tid 

-Gruppen 

-Familjen/Vänstay 

-Förebilder/Samarbeten 

 

 

Vision och idéer 

 

-Tänker du att man kan använda musik till någonting? Ja – Vad? Varför? 

 

-Vad motiverar dig att jobba med El Sistema? 

 

-Vad fyller El Sistema för funktion? (i allmänhet, för eleven, för samhället) 

-För vem är det viktigt?  

-Vad tänker du att eleven kan få med sig då? Vad mer? För samhället då? Finns det fler 

argument som kan användas för att motivera verksamheten? Hur ser du på dessa? 

 

 

-Hur skulle du beskriva de värden och mål ni jobbar för? 

-Vilket upplever du är det viktigaste målet?  

-Vad upplever du är det viktigaste eleverna ska få med sig från sin tid i El Sistema? 

 

 

-Upplever du att det är viktigt att eleverna utvecklar ett intresse för musik? Varför? 

Spelar ni musik som eleverna är intresserade av då? Varför/Varför inte? 

 

-På hemsidan elsistema.se står det så här:  ”Vi främjar alla barns rätt till att få spela och 

sjunga tillsammans i orkester/ensemblespel eller körsång med repertoar inom främst 

konstmusik och folkmusik från olika delar i världen. Barnens egna val kan längre fram leda 

till musicerande och skapande i många stilar och genrer.” Vad tänker du kring det? 
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-Är det viktigt att eleverna utvecklas musikaliskt? - På vilket sätt? Varför?  

- Upplever du att det är det viktigt att det är just musik som används som verktyg för att nå era 

sociala mål? Hade det varit någon skillnad om t.ex. en lagsport hade använts för att nå samma 

mål? 

 

-Hur tänker du kring begreppet identitet i verksamheten? 

 

-På hemsidan elsistema.se nämns några begrepp som det står att El Sistema verkar för. 

Integration* är ett sådant begrepp. Arbetar ni med det i er verksamhet på något sätt? Hur? 

Vad skulle du säga att integration innebär i er verksamhet?  

*integration, demokrati, jämlikhet och mångfald – samma fråga som ovan utifrån begreppen 

 

Avrundning: 

 

-Hur skulle du önska att El Sistema såg ut i er kommun om tio år? 

-Är det något mer du vill tillägga som vi inte har pratat om? 

-Går det bra att jag kontaktar dig om jag undrar något mer? 

-Tack, hej då 

 

 

Frågor som lades till i stunden under intervju nummer 1 och som sedan togs med i resterande 

intervjuer 

 

- Varför just den skolan/de barnen? 

 

- Möten med orkester, hur har de sett ut? Hur har barnen reagerat? 

 

- Skulle du säga att det är en demokratisk process att spela i en orkester eller sjunga i en 

kör? 

 

- Hur gick det till när ni blev en El Sistema-verksamhet, fick ni några styrdokument 

eller mallar? 

 

- På vilket sätt skulle du säga att ni har tagit till er El Sistemas vision? 

 

- (Vad händer med musiken när sociala mål står i fokus?) 

 

 

Frågor som lades till i stunden under intervju nummer 2 och som sedan togs med i resterande 

intervju 

 

 

- Vem bestämmer vilket instrument de ska spela? Hur har barnen reagerat om de inte 

fått som de vill? 

 

- Använder ni grundskolans läroplan? Om ja – hur tycker du det fungerar i relation till 

El Sistema? 

 

- Tänker du att man säga att sociala eller musikaliska mål är viktigast i verksamheten? 
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Bilaga 2 - Mailutskick 
 

Följande mail skickades till kontaktpersoner inom El Sistemas verksamheter 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Maria Nitare och jag studerar sista året till musiklärare på Musikhögskolan i 

Örebro med flöjt som huvudinstrument. Den här terminen skriver jag min examensuppsats 

som handlar om värden och mål inom El Sistema. För detta vill jag intervjua lärare som 

jobbar med musikundervisning inom El Sistema.   

 

Min fråga till er är om någon lärare i er verksamhet kan ställa upp på intervju? Jag är 

tacksam om du kan vidarebefordra detta mail till dina lärarkollegor alternativt ge mig 

kontaktuppgifter till dem? 

 

Info 

- Videointervju via Skype eller Facetime 

- Helst v.45 

- Du ger förslag på en tid då du har möjlighet att sitta på en avskild plats med tillgång 

till wifi, intervjun kommer ta max 1 timme. 

- All information som namn, stad och annat som kan spåra vem som intervjuats kommer 

att behandlas konfidentiellt i uppsatsen enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Intervjun kommer spelas in med ljudupptagning. Endast jag kommer ta del 

av inspelningen som kommer raderas när uppsatsen är färdig.  

 

Om du kan ställa upp önskar jag svar på: 

-Förslag på intervjutid, helst v.46. 

-Vilken stad du jobbar i  

-Vad du främst undervisar i på El Sistema (ex. träblåsinstrument/kör)  

-Om ni arbetar efter några styrdokument som jag kan få ta del av? Gärna innan intervjun via 

mail.  

 

Jag vore jättetacksam för svar på detta mail så jag vet om det gått fram! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Maria Nitare 

 

07xx-xxxxxx 
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