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SAMMANFATTNING 

Författare: Mari Hjalmarson 

Titel: El Sistema – En studie om El Sistema och dess mål om social och mänsklig utveckling. 

Title in English: El Sistema – A study about El Sistema and their goals regarding social and 
human development.  

Syftet med denna studie är att undersöka El Sistemapedagogers erfarenheter av, och 
uppfattningar om, arbetet med verksamheten och dess mål. Detta görs för att få en djupare 
förståelse för verksamheten El Sistema och arbetet med målen som berör social och mänsklig 
utveckling.  

Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra pedagoger verksamma inom El Sistema. 
Intervjuernas frågor formulerades med en strävan om att få ta del av pedagogernas 
beskrivningar av sina erfarenheter och uppfattningar om verksamhetens mål.   

Undersökningen har visat att pedagogerna i denna studie har förhållandevis liknande 
uppfattningar kring arbetet med målen för verksamheten El Sistema. Den visar också att det 
finns en uppfattning om att El Sistema i grund och botten ses som ett medel för utveckling 
inom många olika områden. Musik uppfattas som ett medel för att nå bland annat social och 
mänsklig utveckling. El Sistema fungerar som en mötesplats där människor kan träffas och 
skapa nya kontakter vilket i sin tur kan leda till social utveckling i skola och samhälle. I 
studien framkommer att det finns uppfattningar om att El Sistema som musikalisk verksamhet 
i vissa hänseenden liknar grundskolans musikundervisning medan dessa verksamheter i andra 
hänseenden skiljer sig åt. Slutsatserna i denna studie leder till reflektioner kring synen på 
musik och hur ämnet musik legitimeras. Studien visar på att musik inom El Sistema 
legitimeras genom att belysa dess funktion som medel för att bidra till utveckling inom många 
olika områden.   
 
Nyckelord: El Sistema, musikundervisning, musik som medel, inkludering. 
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INLEDNING 
För närvarande läser jag min sista termin på Musiklärarprogrammet. Musik har alltid haft en 
stor plats i mitt liv och jag har gått på kulturskola sedan jag var sju år. Det finns många 
anledningar till att jag fortsatt spela genom åren men främst skulle jag säga att de människor 
som funnits runt omkring mig, lärare, familj och vänner, påverkat mig positivt.  

Jag hörde talas om El Sistema första gången sommaren 2013, det var på en utomhuskonsert 
med Kungliga Filharmonikerna på Gärdet i Stockholm. Konserten inleddes med att elever 
från El Sistemaskolan i Södertälje sjöng tillsammans med Filharmonikerna. Här började mitt 
intresse för El Sistema och jag fortsatte följa verksamheten. Strax efter uppmärksammade jag 
att El Sistema startades på fler och fler orter runt om i Sverige. Nu är arbetet igång på många 
platser och jag vill veta mer om vad det finns för möjligheter och eventuella dilemman med 
verksamheten. Ett dilemma med verksamheten skulle kunna vara att de vill fokusera på hög 
musikalisk kvalité samtidigt som de menar att musik är ett medel för att nå viktiga mål så som 
social och mänsklig utveckling (El Sistema, 2014). Finns det en risk att något av dessa mål 
blir överordnat de andra?     

Att musik kan verka som ett medel för att uppnå något annat finns det mycket forskning kring 
och är inget nytt. Det kan exempelvis vara musik som medel för bättre matematikresultat, 
språkinlärning eller social utveckling. Sedan början av 1800-talet har det i Sverige funnits en 
förställning om att ökad bildningsnivå hos socialt utsatta grupper kan ha en positiv påverkan 
på både individen och samhällsutvecklingen (Lindgren & Bergman, 2014). Jag tänker mig att 
det då också verkar realistiskt att musik skulle kunna verka som medel för att nå social och 
mänsklig utveckling. Hur tänker pedagoger som arbetar inom El Sistema kring verksamhetens 
framtid och dess möjligheter att påverka skola och samhälle? Grundskolan idag har en 
genomarbetad läroplan där det tydligt framgår att alla som arbetar i skolan liksom alla elever 
ska inhämta och utveckla kunskaper om värden och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. I läroplanen uttrycks också att ämnet musik 
har en viktig del i människors sociala gemenskap och att den kan påverka individens 
identitetsutveckling (Lgr11). Kanske är det så att grundskolan och El Sistema Sverige vill nå 
liknande mål vad det gäller social och mänsklig utveckling? Finns det i så fall någon skillnad 
i jämförelse med grundskolan? Genom denna undersökning vill jag ta reda på hur pedagoger 
inom El Sistema uppfattar arbetet med verksamhetens mål. Kan arbetet med El Sistemas 
vision om social och mänsklig utveckling bidra till förbättringar i skola och samhället? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Det här kapitlet inleds med historik kring El Sistema, vad verksamheten har sitt ursprung i 
och när den startades i Sverige. Utifrån El Sistemas hemsida (El Sistema, 2014) beskrivs 
sedan de pedagogiska förhållningssätt som El Sistema i Sverige menar att de arbetar utifrån. 
El Sistema bedrivs idag i kulturskolans regi och beskriver många gånger sin verksamhet i 
jämförelse med musik- och kulturskolans verksamhet (El Sistema, 2014). Därför görs en 
beskrivning av vad musik- och kulturskolan är. Vidare följer en beskrivning av utvalda delar 
av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). Detta görs för att 
kunna jämföra målen i läroplanen med El Sistemas mål. I detta avsnitt beskrivs först skolans 
värdegrund och uppdrag, sedan övergripande mål och riktlinjer och avslutningsvis musik i 
skolan. 

I det här kapitlet presenteras också tidigare forskning kring verksamheten El Sistema. 
Forskning som lyfter frågan huruvida El Sistema är något utöver det vanliga, forskning kring 
El Sistemsa och social inkludering samt El Sistema som överskridande verksamheter 
presenteras.       

El Sistemas ursprung  
Arbetet med El Sistema startades i Venezuela år 1975. På El Sistemas hemsida framgår det att 
grundaren José Antonio Abreu hade en vision om att ge barn möjlighet att utvecklas och hitta 
goda livsvägar med hjälp av musiken. Det framgår också att han menar att musikalisk och 
mänsklig utveckling går hand i hand. Arbetet började i liten skala, inledningsvis med endast 
elva barn. Man höll först till i ett garage men verksamheten växte snabbt och idag omfattas 
den av 400 000 barn. I Venezuela är systemet statligt finansierat och utgörs sammanlagt av 
125 ungdomsorkestrar och körer och 31 symfoniorkestrar. Att förena barn över hela världen 
genom en gemensam kunskapsbas är ett övergripande mål för El Sistema (El Sistema, 2014). 
Abreu säger sig imponeras av Moder Theresas formulering kring mänsklig fattigdom och 
menar att det är för att motverka denna fattigdom som El Sistema är så viktigt (Abreu, 2009). 
Abreu säger att: 

Mother Teresa of Calcutta insisted on something that always impressed me: The most miserable 
and tragic thing about poverty is not the lack of bread or roof, but the feeling of being no-one, the 
feeling of not being anyone, the lack of identification, the lack of public esteem. (Abreu, 2009)  

I Sverige introducerades El Sistema genom den världsberömde dirigenten Gustavo Dudamel 
som själv är skolad inom El Sistema i Venezuela. Under perioden 2007-2012 var Dudamel 
verksam som chefdirigent för Göteborgs Symfoniker. Tillsammans med Angereds 
Kulturskola i Göteborg startade de, år 2009, den första El Sistema-inspirerade skolan i 
Norden med Dudamel som inspiratör och ledstjärna. El Sistema i Sverige har sedan dess vuxit 
och finns nu i samtliga stadsdelar i Göteborg men även på fler orter runt om i landet. 
Eskilstuna, Falkenberg, Göteborg, Malmö, Motala, Stockholm, Södertälje och Umeå är de 
platser där El Sistema finns.  

På hemsidan för El Sistema (2014) Sverige skrivs det om Dudamels budskap, han menar att 
musiken måste komma ut till alla medborgare och vara en grundläggande del i samhället. Att 
musiken når barnen ser han som extra viktigt. 

This is the message, music has to go to the communities, music has to be an essential part of the 
society (El Sistema, 2014). 

Vidare beskrivs Dudamels tanke om att den klassiska musiken kan ha en avgörande roll för 
mänsklig utveckling. Exkludering är ett problem i dagens samhälle menar Dudamel, men får 
barnen ett instrument är det en väg för att skapa inkludering.  
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Exclusion is the problem of our society. When you give a child an instrument, you are including 
them immediately. We have to try to give culture to the people as we are giving health, as we are 
giving food, as we are giving education. Music and culture have to be a right for the citizens. For 
me, it’s very important to say everywhere I go: Look, this is possible (El Sistema, 2014). 

Genom att arbeta med musik menar Dudamel att samarbetsförmågan kan utvecklas, 
demokratiska värderingar befästas, självförtroende stärkas och tryggheten och delaktigheten i 
samhället öka. 

El Sistema Sverige 
El Sistema i Sverige är en stiftelse ledd av en styrelse. Stiftelsen beskriver att deras syfte är att 
i Sverige främja vård och uppfostran av barn och lämna ekonomiska bidrag för undervisning 
eller utbildning. Detta ska ske genom visionen för den globala El Sistemaverksamheten, 
nämligen att ”genom musik medverka till att utveckla och skapa en positiv social förändring i 
barns liv” (El Sistema, 2014). På hemsidan för El Sistema i Sverige framgår inte vilka barn 
detta riktas till eller om det är så att de anser att alla barn är beroende av detta.  

Forskarna Monica Lindgren och Åsa Bergman (2014) har studerat El Sistema och menar att 
verksamhetens målsättning är att med musiken som verktyg fungera som en interkulturell 
dialog och att verka för ett mer demokratiskt samhälle. Vidare menar de att medan 
målsättningen i Venezuela är att bryta fattigdomsmönster är syftet med El Sistema i Sverige 
snarare att motverka segregationsmönster typiska för storstadsregioner och socialt 
utanförskap. I och med att arbetet med El Sistema startades i förorter för att nå barn som 
vanligtvis inte kommer i kontakt med kulturskolan eller frivillig musikundervisning verkar 
det ändå finnas en speciell målgrupp. Målgruppen skiljer sig eventuellt mellan de olika 
städerna i och med att städerna ser olika ut och har olika områden som behöver förbättras. I 
Umeå riktar man sig till barn med funktionsnedsättningar medan man i Göteborg riktar sig till 
barn i förorter (El Sistema, 2014 & Lindgren & Bergman, 2014).  

El Sistema i Sverige informerar på sin hemsida om att verksamheten enligt grundaren José 
Antonio Arbreu inte är någon metod utan snarare en filosofi. I Sverige är det ett nytt sätt att 
arbeta med musikutbildning för barn snarare än en specifik metod förklaras det. Istället menar 
El Sistema i Sverige att det inom verksamheten ryms många olika metoder för lärande. 

Pedagogiska mål 
El Sistema Sverige har tolkat Venezuelas sätt att arbeta och har utifrån det formulerat 
pedagogiska förhållningssätt för verksamheten i Sverige. Dessa pedagogiska förhållningssätt 
finns att läsa på hemsidan för El Sistema i Sveriges. I detta avsnitt beskrivs vilka delar som 
har kommit att bli viktiga i Sverige. 

Gruppen 
Undervisningen sker i grupp utifrån syftet att barnen ska lära sig att samarbeta och utvecklas 
socialt. I den svenska musik- och kulturskolan har individuella lektioner på tjugo minuter 
istället varit formen. Enligt musik- och kulturskolan visar Anne Bamfords (2006) rapport 
”The Wow Factor” på att barn lär sig bäst i grupp. De har därför fört in mer 
gruppundervisning med tiden. Trots detta har gruppundervisningen inte fått något riktigt 
genomslag på musik- och kulturskolor.  

El Sistema i Sverige vill inspireras av Venezuelas arbetssätt där gruppen får en viktig plats 
som lärmiljö. Utifrån El Sistemas syfte där de menar att barn ska lära sig att samarbeta och 
utvecklas socialt ger gruppundervisningen enligt El Sistema nya perspektiv på 
undervisningsformerna i Sverige. El Sistema i Sverige har på sin hemsida enbart valt att 
jämföra El Sistema med den traditionella kulturskoleundervisningen (för kort historik om 
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denna, se nedan). Att musikundervisningen i grundskolan sedan länge sker i grupp och med 
samma mål, nämligen att samarbeta och utvecklas socialt, nämns inte utan den jämförelsen 
uteblir.     

Det individuella perspektivet 
Vidare beskriver man på hemsidan för El Sistema i Sverige att Abreu anser att det är i 
gruppen som individen utvecklas som bäst, ”i samspelet och i interaktion med sina 
medmusikanter” (El Sistema, 2014). Han anser också att det är viktigt att ”barn ska få 
utveckla sin moral, intellekt, engagemang och förstå sig själv i förhållande till gruppen” (El 
Sistema, 2014). Barn ska få förståelse om ”individens bidrag för att nå kollektiva mål” (El 
Sistema, 2014).  

I El Sistema Sverige låter man sig inspireras av detta och kopplar det samman med forskning 
av Gunnar Bjursell som är professor i molekylärbiologi vid Göteborgs Universitet. Det finns 
inga referenser till Bjursells forskning på hemsidan för El Sistema vilket gör det svårt för 
läsaren att studera forskningen vidare. På hemsidan för El Sistema Sverige framgår ändå att 
Bjursells forskning handlar om musik och hjärnan. Vidare förklaras att ”hjärnan har ett 
självbelöningssystem som aktiveras av musik, musik utsöndrar dopamin som gör att hjärnan 
mår bra, njuter och utvecklas” (El Sistema, 2014).   

Familjen 
Kontakten med familjerna och deras delaktighet ses som en tillgång för El Sistema. På El 
Sistemas hemsida menar man att en insikt om familjens betydelse för barnens lärande och för 
möjligheten att nå målen har vuxit fram. Utifrån detta har El Sistema i Sverige utvecklat en 
mötesplats som kallas ”Vänstay”. Namnet är en sammansättning av vän och det engelska 
ordet för stanna. Vänstay är en samling där barnen, familjer och pedagoger får mötas. Barnen 
spelar för och med varandra men även för och med föräldrar, vänner, släktingar och gäster. 
Genom att fika eller äta tillsammans är tanken att möjlighet ges till att umgås över 
språkgränser och kulturella gränser. El Sistema presenteras alltså som en möjlighet för 
familjer och barn att tillhöra ett socialt sammanhang. På hemsidan förklarar man att det i 
Venezuela pratas om El Sistema som en enda stor familj.  

Förebildning 
I Venezuela kan barn börja i El Sistema vid två års ålder och de kan vara med tills de är i 
vuxen ålder. Det innebär att det hela tiden finns förebilder som är några år äldre. Som slutmål 
finns den professionella orkestern ”Simon Bolivar Orchestra”. På hemsidan för El Sistema i 
Sverige förklaras det att i Venezuela används ett upplägg som bygger på att äldre barn lär 
yngre barn. Detta arbetssätt har El Sistema i Sverige tagit efter. Göteborgs Symfoniker har 
exempelvis varit en stor förebild genom att en gång i månaden besöka El 
Sistemaverksamheten och spela för familjerna och med barnen.  

I Göteborg har det också startats ett volontärprogram för att hitta äldre ungdomar som kan 
fungera som förebilder och medhjälpare. I Sverige kan man börja i El Sistema i 
förskoleåldern. Eleverna får bygga egna pappersinstrument och bilda ”pappersorkester” precis 
som det beskrivs att de gör i Venezuela. Att börja tidigt och på ett lekfullt sätt arbeta med 
musikens grundbultar puls, rytm, tonalitet, sång, samarbete, samspel och att framträda är 
mycket viktigt menar El Sistema i Sverige. De menar att ”barnen då kan vara väl rustade när 
de får det riktiga instrumentet i handen” (El Sistema, 2014).     

Tiden      
El Sistema har en grundidé om att tiden tillsammans är viktigt och vill ge mer lektionstid till 
eleverna. På hemsidan för El Sistema beskrivs att deras verksamhet på denna punkt skiljer sig 
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mot den traditionella musik- och kulturskolan. Istället för en individuell lektion på tjugo 
minuter i veckan erbjuds eleverna en grupplektion per dag med ca tjugo till trettio barn. Tiden 
tillsammans beräknas vara cirka nittio minuter i veckan, fördelat på olika dagar. Eleverna får 
då mer tid med kvalificerad handledning istället för en kortare individuell lektion som 
förutsätter att eleven själv övar hemma för att skapa kontinuitet.  

Enligt hemsidan för El Sistema i Sverige har pedagoger på musik- och kulturskolan 
erfarenheten av att många elever inte hinner öva tillräckligt på sitt instrument på egen hand 
för att det ska leda till ökad utveckling. De menar också att det är svårt för det yngsta barnet 
att öva hemma om föräldrarna är okunniga på området, det kan vara problematiskt att etablera 
god övningsteknik. Upplägget med mer tid tillsammans påminner mycket om träning inom 
idrott och är på så vis inte något nytt. Det nya är att upplägget börjat föras in i musik- och 
kulturskolornas tradition.  

El Sistema i Sverige menar att ”tiden är avgörande för såväl social utveckling som individuell 
utveckling i musik” (El Sistema, 2014). Dessa två utvecklingsgångar är inte två skilda 
processer utan en gemensam som förutsätter varandra. Även här görs enbart en jämförelse 
med musik- och kulturskolan. I grundskolan varierar längden och tillfällen för lektionerna 
men man använder tiden tillsammans i klassen. 

Genre, metod och form 
El Sistema i Sverige vill skapa en balanserad undervisning med hjälp av varierad repertoar, 
metod och form. Genrer som spelas är västerländsk klassisk musik, folkmusik och musik som 
bygger på eget skapande. På hemsidan beskrivs att de använder olika inlärningsmetoder, de 
spelar efter noter, spelar på gehör och använder improvisation med eget skapande. Tre viktiga 
delar i undervisningen är spel med instrument, sång och rörelse. Vidare förklarar de att 
konceptet ställer krav på ett flexibelt undervisningssätt med musikaliskt kompetenta 
pedagoger som behärskar metoder som är vidare än att eleverna sitter ned och spelar i en bok. 

Musik- och kulturskolan 
Inledningsvis beskrivs i detta avsnitt musik- och kulturskolans historia, sedan beskrivs 
undervisningsform och avslutningsvis målgrupp. Eftersom El Sistema Sverige bedrivs i 
kulturskolans regi beskrivs verksamheten närmare i detta avsnitt.  

Sture Brändström och Christer Wiklund (1995) beskriver kommunala musikskolor som något 
unikt för de skandinaviska länderna. År 1950 fanns musikskolor på många håll runt om i 
Sverige men det var främst under 1960-talet som etableringen ökade kraftigt. Brändström och 
Wiklund (1995) menar att denna ökning infaller samtidigt som, och var en del av, det svenska 
välfärdsbygget. Den grundläggande tanken med musikskolan var att föräldrarnas ekonomi 
inte skulle vara avgörande för vilka barn som skulle få ta del av undervisningen. I de flesta 
kommuner är det skolstyrelsen som är huvudman för musikskolan, men den kan även 
organiseras av sektorer som ”Barn och ungdom” eller ”Kultur och fritid”. På senare tid har 
många musikskolor utökats och blivit kulturskolor. Kulturskolorna omfattar fler ämnen, så 
som dans, teater och bild (Brändström & Wiklund, 1995).   

Enligt Lindgren och Bergman (2014) har den svenska kommunala musikskolan präglats av ett 
starkt bildningsideal. De menar att det fortfarande går att se spåren av detta i dagens 
kulturskola. Ett av de grundläggande målen för inrättandet av den kommunala 
musikskoleverksamheten var som sagt att instrumentalundervisningen skulle bli tillgänglig 
för alla barn och unga oavsett social klasstillhörighet. Författarna hänvisar till studier om 
musik- och kulturskolan som visar att verksamheten främst attraherar barn ur medelklassen 
(Lindgren & Bergman, 2014). Vidare hänvisar författarna till en studie av Hofvander 
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Trulsson (2010) som genomfördes i en storstadsförort med hög andel utlandsfödda. Lindgren 
och Bergman menar att studien visade att även etnisk bakgrund påverkar föräldrars 
benägenhet att anmäla sina barn till instrumentalundervisning.  

Läroplan  
I detta avsnitt beskrivs delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgr11). Först presenteras skolans värdegrund och uppdrag, sedan 
övergripande mål och riktlinjer och avslutningsvis ämnet musik. Jag har valt att lyfta fram de 
delar i läroplanen där jag uppfattat att det finns en jämförbarhet med El Sistemas mål som 
behandlar social och mänsklig utveckling samt demokratisk utveckling.   

Skolans värdegrund och uppdrag 

Grundläggande värden 
I läroplanen (Lgr11) beskrivs att skolväsendet vilar på en demokratisk grund och 
”utbildningen syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper om värden” (Lgr11).  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Skolan ska gestalta 
och förmedla värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta. (Lgr11, s.7) 

Förståelse och medmänsklighet 
I skolan ska ingen utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 
eller funktionsnedsättning. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser. Vidare framgår i läroplanen att det svenska samhällets 
internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränser gör att det anses vara 
viktigt med ”höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i 
en kulturell mångfald” (Lgr11). I läroplanen anses skolan vara en social och kulturell 
mötesplats som har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 
arbetar där.   

Rättigheter och skyldigheter 
Undervisningen ska enligt läroplanen bedrivas i demokratiska arbetsformer, det är alltså inte 
tillräckligt att i undervisningen endast förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värderingar. Arbetsformerna ska förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet och 
utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. 

Skolans uppdrag  
Enligt läroplanen ska skolan samarbeta med hemmen och tillsammans ska de ”främja elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare” (Lgr11). Vidare beskrivs i läroplanen tre ord som ska forma 
skolan, nämligen omsorg, omtanke och generositet. Enligt läroplanen har skolan också i 
uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället, detta ska ske genom att 
överföra grundläggande värden och främja lärande. 

I läroplanen anses det vara viktigt att i skolan ha ett internationellt perspektiv, att kunna se 
den egna verkligheten i ett globalt sammanhang. Det anses också vara viktigt för att skapa 
internationell solidaritet och förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och 
nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att man i skolan ska utveckla en 
förståelse för den kulturella mångfalden inom landet (Lgr11). 
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Läroplanen beskriver skolan som en social och kulturell värld som tillsammans med 
gemensamma erfarenheter för alla i skolan ska ge utrymme och förutsättningar för lärande 
och utveckling. Olika kunskapsformer ska vara delar av en helhet. Eleverna ska få prova olika 
uttryck för kunskap och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 
och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Det står i läroplanen 
att skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap där trygghet, vilja och lust att 
lära kan utvecklas (Lgr11). 

Övergripande mål och riktlinjer 

Normer och värden 
I läroplanen finns mål för vilka normer och riktlinjer som ska uppnås. Ett av målen är att varje 
elev ska kunna göra och uttrycka medvetna ställningstaganden som är grundade på kunskaper 
om mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar och personliga 
erfarenheter. I läroplanen finns också riktlinjer för vilka normer och värden man ska sträva 
efter att nå. En av dessa riktlinjer är att alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla 
elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den 
närmaste gruppen. De ska också bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor. 
En annan riktlinje är att lärare ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och visa på 
skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet (Lgr11). 

Kunskaper 
I läroplanens mål för kunskaper som ska uppnås står att skolan ska ansvara för att varje elev 
efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap 
om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. Varje elev ska 
också ”ha fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar i skolan och samhället” (Lgr11). 

Elevernas ansvar och inflytande 
I läroplanens mål för elevernas ansvar och inflytande står att skolan ska se till så att varje elev 
har kunskap om demokratins principer. Varje elev ska också utveckla sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former. I läroplanens riktlinjer står att alla som arbetar i skolan ska främja 
elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 
skolmiljön. Enligt läroplanen ska läraren förbereda eleverna för de rättigheter och 
skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.    

Skola och hem  
I läroplanens mål och riktlinjer för skola och hem står att skolan gemensamt med 
vårdnadshavarna har ansvar för elevernas skolgång. De ska tillsammans skapa de bästa 
möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Enligt läroplanen 
ska alla som arbetar i skolan ha som riktlinje att tillsammans med vårdnadshavare utveckla 
skolans innehåll och verksamhet. Lärare ska ha som riktlinje att samverka med och hela tiden 
informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Lärare ska 
också, enligt läroplanen, hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation 
och ha respekt för elevens integritet. 

Skolan och omvärlden 
I läroplanens riktlinjer för skolan och omvärlden framgår att ”alla som arbetar i skolan ska 
verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv” och även ”andra 
verksamheter utanför skolan” som kan berika den som en lärande miljö (El Sistema, 2014). 
De som arbetar i skolan ska, i enlighet med läroplanen, också bidra till att elevens studie- och 
yrkesval inte begränsas av kön, social- eller av kulturell bakgrund.   
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Musik i grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
I läroplanen (Lgr11) beskrivs ämnet musik som något som finns i alla kulturer och berör 
människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik beskrivs som en estetisk 
uttrycksform som används i många sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker 
för olika människor. Vidare anses musik också vara en viktig del i människors sociala 
gemenskap och något som kan påverka individens identitetsutveckling. Musik från skilda 
kulturer och epoker förenas i vår tid med andra konstformer i nya uttryck. I läroplanen 
framgår att kunskaper om och i musik ökar möjligheten att delta i samhällets kulturliv. 

Syftet med musikämnet  

Enligt läroplanen är syftet med ämnet musik att eleverna utvecklar kunskap som gör det 
möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Det kan ske både genom att själva musicera men 
också genom att lyssna till musik. Syftet är även att undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att använda musiken som uttrycksform och som kommunikationsmedel. Den 
ska bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer. 
Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna, enligt läroplanen, bland annat få 
förutsättningar till att utveckla förmågan att analysera och samtala om musikens olika sociala, 
kulturella och historiska sammanhang.    

El Sistema – något utöver det vanliga? 
Iris Dymén (2012) behandlar i sin studie El Sistema och ställer sig frågan om det är ett 
musikaliskt arbetssätt utöver det vanliga. Det övergripande syftet med studien är att utveckla 
kunskap och få en ökad förståelse av El Sistemas verksamhet i Sverige med utgångspunkt i en 
av Göteborgs El Sistemaverksamhet. Dymén lyfter i studien fram El Sistemas arbetssätt och 
metoder för att utforska huruvida det är någonting utöver den ”vanliga” musikundervisningen 
i musik- och kulturskola. Det empiriska materialet har forskaren hämtat från observationer, 
dokumentanalys, spontana samtal samt kvalitativa intervjuer med pedagoger och elever. 
Fältanteckningar har förts och ett aktivt deltagande under lektioner på en fyraveckorsperiod 
har genomförts.   

Studiens resultat visar att El Sistema i flera undervisningsaspekter är lik den traditionella 
musik- och kulturskolan samtidigt som den i andra avseenden skiljer sig från den traditionella 
musikundervisningen. En slutsats Dymén drar utifrån sin studie är att El Sistema når barn som 
vanligtvis inte brukar delta i frivillig musikundervisning. Det framgår inte exakt hur dessa 
barn nås. Det som framgår är att El Sistema helt enkelt försöker nå ut till de barn som 
vanligtvis inte deltar i musik- och kulturskolans verksamhet. Dymén anser att verksamheten 
därmed fyller en betydelsefull funktion för barns fritidssysselsättning samt musikaliska och 
sociala utveckling, vilket också är verksamhetens mål. Dymén (2012) beskriver tid, 
kontinuitet och kontakt som tre återkommande begrepp som visar sig vara centrala för 
verksamheten. Det är också dessa tre begrepp som utgör skillnaden mellan El Sistema och 
vanlig musik- och kulturskola menar Dymén.  

El Sistema – Social inkludering 
Sofie Johanson Dencker (2013) behandlar i sin studie på vilket sätt El Sistema kan bidra till 
social inkludering men pekar också på dilemman med El Sistema. Hon förklarar att social 
exkludering är ett aktuellt samhällsproblem lokalt liksom globalt. Hon menar att det är 
relevant att se social exkludering som ett samhällsproblem för att förstå behovet av ett mer 
integrerat samhälle och behovet av satsningar för att åstadkomma mer social inkludering. El 
Sistema är en social verksamhet som använder musik- och orkesterundervisning som verktyg 
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för social och mänsklig utveckling, menar hon. Musikundervisningen riktar sig till barn och 
unga men ambitionen är att inkludera hela familjer i en social gemenskap, skriver hon.  

Johanson Denckers (2013) studie visar att det hos pedagoger inom El Sistema finns 
uppfattningar om att deltagande barn, deras familjer och även till viss del den berörda 
stadsdelen påverkas i en positiv bemärkelse av El Sistema. Studien visar också på att det finns 
uppfattningar om att verksamheten bidrar till att barnens självtillit stärks, en känsla av 
grupptillhörighet skapas och att familjer i större utsträckning nu möts över kulturella gränser. 
Johanson Dencker (2013) menar också att detta i förlängningen kan bidra till en mer positiv 
självbild för invånarna i den berörda stadsdelen. Vidare kommer Johanson Dencker (2013) 
fram till att El Sistema, på den specifika platsen för studien, bidrar till ökad social inkludering 
eftersom det medverkar till skapandet av ett större socialt nätverk och ökad gemenskap i 
området vilket ger känslor av samhörighet och framtidstro. Johanson Dencker anser att det 
bör diskuteras om El Sistema borde behandlas som en social verksamhet och finansieras som 
det istället för som i dagsläget genom kulturskolan budget.   

Johanson Dencker (2013) redovisar att den undersökta El Sistemaverksamheten bidrar till 
social inkludering genom att vara ekonomiskt tillgängliga för många, genom att skapa ökad 
sammanhållning i området och genom bildandet av ett socialt nätverk. Resultatet i Johanson 
Denckers (2013) studie visar att El Sistema på den berörda orten ger möjlighet till möten över 
kulturella gränser. Tack vare detta skapas ett större socialt nätverk vilket bidrar till ökad 
gemenskap och känslor av inkludering menar Johanson Dencker (2013).   
 
Avslutningsvis framhåller Johanson Dencker (2013) också risker med satsningar som El 
Sistema, nämligen att bilden av utsatthet eller problemområden cementeras och befästs. Detta 
kan också påverka barnens självbild, menar hon. Samtidigt påpekar hon att satsningarna 
troligtvis behövs ännu mer där de socioekonomiska förutsättningarna är sämre.   

El Sistema som mål och medel 
Rapporten El Sistema som överskridande verksamheter – konstruktion av ett 
musikpedagogiskt forskningsprojekt är skriven av Monica Lindgren och Åsa Bergman (2014) 
och är baserad på ett pågående forskningsprojekt. Forskningens syfte är att beskriva, 
kontextualisera och analysera kör- och orkesterskolan El Sistema i Göteborg. Författarnas 
avsikt är att presentera en översiktlig bild som kan fungera som grund för fortsatt forskning 
kring denna verksamhet. Lindgren och Bergman (2014) menar att under de senare 
decennierna har relationen mellan musikundervisning och frågor som rör social utveckling 
och social jämlikhet uppmärksammats av forskare runt om i världen. De ger exempel på 
forskningsområden så som: musikens betydelse i en demokrati, alla människors rättighet till 
kulturutövande och musikens betydelse för identitetsutveckling. Vidare menar de att andra 
forskare har problematiserat dessa forskningsområden genom att kritisera dem för att ha tagit 
västerländska föreställningar om musik, människor och samhälle förgivet. Lindgren och 
Bergman har i sin text därför valt att ha en kritisk hållning för att kunna se bortom dessa 
förgivet tagna sanningar om relationen mellan musikundervisning och samhällelig utveckling. 
De menar att kampen för ett rättvist samhälle med hjälp av musik i värsta fall kan resultera i 
ett slags välgörenhetsliknande projekt som är stöttat på etablerade sanningar om vad som är 
rätt och riktigt, fint och fult och bra och dåligt för människa och samhälle.     

Lindgren och Bergman (2014) beskriver att El Sistemas tanke om att använda musik som 
medel för social och mänsklig utveckling inte är något nytt. De menar att det ända sedan 
början av 1800-talet funnits en föreställning i Sverige om att ökad bildningsnivå hos socialt 
utsatta grupper kan ha en positiv påverkan för både individ och samhällsutveckling. För att 
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visa på att El Sistemas tanke inte är ny beskriver Lindgren och Bergman vidare att det i 
Sverige gjordes omfattande folkbildningsinsatser i början av 1900-talet. Syftet var att 
förändra arbetarklassens underordnade position i jämförelse med medelklassen. För att uppnå 
detta syfte spelade musiken en central roll. Den borgerliga musikkulturen förmedlades till 
arbetsklassen genom folkkonserter och musikhistoriska föreläsningar. El Sistemas tanke om 
att möjliggöra social och mänsklig utveckling genom musik från den västerländska 
symfoniorkesterrepertoaren och folkmusiken är alltså inte något nytt menar Lindgren och 
Bergman (2014). De menar dock att det saknas omfattande studier kring El Sistemas dubbla 
mål, med fokus på både social och musikalisk utveckling. Lindgren och Bergman hänvisar till 
forskning om El Sistema i Venezuela och menar att man kunnat konstatera att 
orkesterverksamheten haft framgång när det gäller frågor om psykosocial hälsa, 
självförtroende och motivation för utbildning. 

Den svenska musikundervisningen, inklusive det obligatoriska skolväsendet, har utmanats av 
populärmusikens allt starkare ställning menar Lidgren och Bergman (2014). Sedan 1960-talet 
har undervisningen förändrats från att ha förmedlat kulturell bildning till att främst undervisa i 
olika populärmusikaliska genrer. Lindgren och Bergman anser därför att det är intressant att 
El Sistema använder sig främst av konstmusiken medan musikundervisningen i det allmänna 
skolväsendet i Sverige domineras av populärmusik. Vidare skriver de att rockbandet som 
norm för musikundervisningen visat sig vara begränsande när det gäller elevernas lika villkor 
att ta sig an musiken.  

El Sistema som skolverksamhet 
Resultatet av forskningen visar enligt Lindgren och Bergman (2014) att El Sistema i Göteborg 
(ESG) är en starkt organiserad verksamhet som kan liknas vid skolan. Verksamheten styrs av 
läroplaner där ramfaktorer som exempelvis tid, rum, pedagogtäthet och ledningsfunktion 
presenteras. Lindgren och Bergman menar att precis som skolan har läroplaner, kursplaner, 
timplaner, kriterier för lärarbehörighet och klassindelning har ESG en bestämd ordning som 
består av exempelvis aktiviteter tillsammans med föräldrar, konserter, terminsupplägg, idéer 
om lärarkompetens och konsertverksamhet. ESG använder likt skolan styrdokument för att 
visa på hur verksamheten styrs. ESG har också en ram för vilka aktiviteter, 
undervisningsmetoder, musikaliskt- och socialt förhållningssätt, lektionsupplägg och 
repertoar som är möjliga i verksamheten.  

I Göteborg är El Sistema rent organisatoriskt en del av kulturskolan, relationen till den är 
dock lite otydlig menar Lindgren och Bergman. ESG legitimeras både som kulturskola och 
som något annat än kulturskola. I vissa fall benämns verksamheten som ”en vanlig 
stråkorkester i kulturskolan” (Lindgren & Bergman, 2014, s.113) medan den i andra fall 
benämns som något särskilt genom att visa på att det inte är ”den vanliga kulturskoleeleven” 
som är av intresse. Lindgren och Bergman menar att något står på spel i och med att 
verksamheten både kategoriserar sig som en kulturskola och som något annat än en 
kulturskola. Lindgren och Bergman anser att kulturskolan idag präglas av en kamp, både 
ekonomiskt och vad det gäller elevrekrytering. Som institution är kulturskolan beroende av 
marknadskrafterna och har inte längre enbart ett bildningsideal. Men ESG verkar, enligt 
Lindgren och Bergman, snarare präglas av ett bildningsideal än av marknadskrafterna.      

El Sistema som musikpedagogisk verksamhet     
Lindgren och Bergman (2014) menar att El Sistema satsar på hög musikalisk kvalitet och på 
hemsidan för El Sistema framhålls den konstnärliga kvaliteten som själva målet. Att eleverna 
spelar tillsammans med Göteborgs Symfoniker vid konserttillfällen visar också på att en hög 
musikalisk nivå är viktig menar Lindgren och Bergman. Trots detta kom det genom intervjuer 
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och samtal med lärare inom El Sistema fram att det sällan talas om den musikaliska nivån. 
Ändå framgår det på El Sistemas hemsida att undervisningen inriktas mot just detta. Lärarna 
pratar istället, enligt Lindgren och Bergman, mer om sociala mål, möjligheten att förändra 
samhället och tankar om musik som integrationsprojekt. Det verkar enligt Lindgren och 
Bergman som att det finns en tveksamhet och kanske en rädsla för att positionera 
verksamheten som riktad mot hög musikalisk kvalitet. Lindgren och Bergman ställer sig 
frågan varför, och undrar om det kanske är för att El Sistema riskerar att uppfattas som en 
elitsatsning och endast i andra hand som ett socialt projekt. ESG har ett samarbete med 
Göteborgs Symfoniker vilka menar att visionen om att få fram duktiga musiker är viktig. 
Lindgren och Bergman anser sig se att det pågår en konkurrens kring vilken plats 
verksamheten mål ska få ta, hög musikalisk kvalitet står mot social utveckling.      
 
Lindgren och Bergman (2014) lyfter fram musikundervisningens legitimitet i ESG. De ställer 
frågor som; vad ska vi ha musikundervisningen till och till vilken nytta? Lindgren och 
Bergman menar att El Sistema har ett dubbelt uppdrag. Dels används musiken som medel 
snarare än som mål, musik får vara ett medel för att nå mål som handlar om social utveckling. 
Samtidigt finns det inom El Sistema en tanke om att musiken också ska vara målet. Eleverna 
ska lära sig att spela ett instrument och arbeta för att nå en hög musikalisk nivå.  

Det framgår också i Lindgren och Bergmans forskning att det förekommer många olika 
genrer i undervisningen trots att El Sistema har en inriktning mot konstmusik. Genom att 
observera lektioner fick Lindgren och Bergman veta att det spelades och sjöngs allt från 
Beethoven, afrikansk och svensk folkmusik, ”We will rock you” till specialskriven repertoar 
för El Sistema som kan liknas vid visor. 

El Sistema som fritidsverksamhet 
Vidare menar Lindgren och Bergman (2014) att en lärare inom El Sistema ses som innehavare 
av en dubbel kompetens. Läraren ska ha kompetens både som en musiklärare som 
socialarbetare. Det visar sig finnas en stark tro på att det sociala arbetet kan ha positiv 
påverkan på den musikaliska utvecklingen. Lindgren och Bergman gör en jämförelse mellan 
ESG och fritidsverksamhet och menar att de liknar varandra när det gäller exempelvis fokus 
på leken och att barnen främst ska ha roligt. Ytterligare exempel på likheter är lärarnas roll 
som i första hand en vuxen. Lindgren och Bergman uppger att de också blir förvånade över 
genrefrågan. Frågan kring genre är central i de pedagogiska målen som finns att läsa på El 
Sistemas hemsida. Lindgren och Bergman säger sig ha sett att genrefrågan är nedtonad i 
verksamheten och istället är det fokus på barns kreativitet och sociala och demokratiska 
fostran som ska ske med hjälp av musiken.  

El Sistema som identitetsskapande verksamhet 
Lindgren och Bergman (2014) beskriver att identitet är något som hela tiden återkommer i El 
Sistemas material. Att stärka barns identitet med hjälp av musik är också syftet med hela 
verksamheten förklarar de. Det handlar både om att stärka gruppens identitet, den egna 
individuella identiteten och barnets musikeridentitet. Lindgren och Bergman ser detta som ett 
dilemma om det sätts i relation till frågor om inkludering och exkludering. De menar att om 
man starkt satsar på ett inkluderande förhållningssätt genom att stärka gruppidentiteten skapar 
man samtidigt en exkludering i förhållande till andra grupper. Detta menar Lindgren och 
Bergman skulle kunna leda till en motsatt effekt mot vad som är El Sistemas ambition, 
nämligen att skapa rum för möten mellan olika sociala och kulturella grupper.    
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El Sistema som bildningsverksamhet  
El Sistema beskrivs som en verksamhet som dels är utvecklande för individen men också för 
samhället (Lindgren & Bergman, 2014). Genom att använda sig av konstmusiken i 
undervisningen menar de att den enskilda individen kan utvecklas socialt. Genom 
orkestermusicerandet kan det ske en demokratisk utveckling där viktiga värden kan 
förmedlas. Lindgren och Bergman menar att det även inom detta område finns en motsättning 
inom ESG. Dels ses verksamheten som en bildningsdiskurs där konstmusiken får vara fokus, 
hög musikalisk kvalitet och förebildning. Men verksamheten ses, enligt Lindgren och 
Bergman, samtidigt som en kreativ diskurs där fokus är på det lekande barnet, den vuxne som 
en omsorgsinriktad pedagog och en musikalisk genrebredd.    
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PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
El Sistema har sitt ursprung i Venezuela och startades på 70-talet. På hemsidan för El Sistema 
Sverige (El Sistema, 2014) förklaras att syftet med verksamheten är att bryta 
fattigdomsmönster och att tanken är att musikalisk och mänsklig utveckling ska gå hand i 
hand. El Sistema-modellen har använts i Sverige i fem år. År 2009 startades El Sistema som 
ett samarbetsprojekt mellan kulturskolan i Angered och Göteborgs Symfoniker. Stiftelsen El 
Sistema vill ”främja vård och uppfostran av barn” (El Sistema, 2014), de vill också medverka 
till att genom musik utveckla och skapa en positiv social förändring i barns liv. Det framgår 
inte vad verksamheten menar med vård och uppfostran, inte heller uttrycket att skapa en 
positiv social förändring beskrivs närmare. Detta är stora begrepp som går att tolka på skilda 
sätt men beskrivs ändå inte närmare. Vidare förklarar de på hemsidan att orkestern och kören 
ses som mötesplatser där demokratisk skolning kan ske (El Sistema, 2014). 

Ove Sernhede är forskare vid Göteborgs universitet och har specialiserat sig på 
ungdomskulturer. Han har i sin forskning följt utvecklingen i den svenska skolan och menar 
att det är en av de institutioner som är viktiga för samhällets utveckling. Sernhede (2013b) 
menar att skolan idag inte har samma funktion vad det gäller samhällsutveckling som tidigare, 
skolan kan inte längre kompensera för samhällets socioekonomiska skillnader utan bidrar 
snarare till att fördjupa den segregation som präglar vissa storstäder. Vidare anser han att det 
fria skolvalet har bidragit till att mötesplatser för barn från olika socioekonomiska skikt 
uteblir (Sernhede, 2013a).  

El Sistema startas nu både på flera platser runt om i världen liksom på fler orter i Sverige. 
Eskilstuna, Falkenberg, Göteborg, Malmö, Motala, Stockholm, Södertälje och Umeå är de 
platser där El Sistema är etablerat. I Göteborg finns verksamheten i flera stadsdelar. El 
Sistema i Sverige har tolkat det Venezuelanska El Sistemas sätt att arbeta och utifrån det 
format pedagogiska mål som är gemensamma för hela El Sistema Sverige. På hemsidan (El 
Sistema, 2014) framgår att vissa städer har egna specificerade mål för verksamheten i just den 
staden medan andra städer inte formulerat egna mål utan enbart verkar förhålla sig till de 
gemensamma målen. Nedan följer några exempel på de olika städernas mål:  

• El Sistema Eskilstuna vill genom musik stärka barnens självförtroende, identitet, 
kulturtillhörighet, språk - såväl svenska som modersmål. 

• El Sistema Umeå vill verka för att alla som vill ska få vara med, de vill satsa särskilt 
på barn med funktionshinder. 

• El Sistema Göteborg vill:  
- Arbeta för en interkulturell dialog med visionen att verka för social och 

mänsklig utveckling med musiken som verktyg. 
- Verka för att alla barn ska få möjligheten att uppnå sin fulla potential. 

• El Sistema Motala vill:  
- Bidra till måluppfyllelse i berörda skolor, i linje med en skola för alla. 
- Öka barnens och ungdomarnas antal tillfällen till kulturella aktiviteter under 

veckan för att skapa kontinuitet, delaktighet och samhörighet med varandra 
och med vuxna, pedagoger, professionella musiker och föräldrar.  

- Bidra till att göra samhället mera socialt hållbart, stärka demokratiutvecklingen 
och öka integrationen. (El Sistema, 2014) 

Syftet med denna studie är att undersöka El Sistemapedagogers erfarenheter av, och 
uppfattningar om, arbetet med verksamheten och dess mål.  

Jag har valt att utgå från frågeställningarna: 
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-‐ Hur uppfattar pedagoger inom El Sistema arbetet med målen som behandlar social 
och mänsklig utveckling? 
 

-‐ Framträder i El Sistemapedagogernas tal ytterligare mål utöver de om social och 
mänsklig utveckling, och i sådana fall vilka? 
 

-‐ Hur skiljer sig El Sistemas mål om social och mänsklig utveckling från den 
obligatoriska grundskolans?  

Avgränsningar 
I studien fokuseras i första hand de mål som behandlar social och mänsklig utveckling. Målen 
som berör musikalisk utveckling har till största del lämnas utanför denna studie. Vid vissa 
tillfällen har de musikaliska målen varit omöjliga att lämna utanför.  

Vad gäller delar hämtade från läroplanen (Lgr11) är det jag som har tolkat och lyft fram de 
delar som jag ansett behandla den sociala och mänskliga utvecklingen. Detta har jag gjort för 
att kunna jämföra El Sistema med grundskolan.  

Definition  
El Sistema Sverige är en stiftelse, ledd av en styrelse. För vidare läsning se kapitlet Bakgrund.  

Med Klassisk musik avses här det som brukar kallas västerländsk konstmusik. 
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TEORETISK INRAMNING OCH CENTRALA BEGREPP 
Som inramning för studiens resultat har jag valt att i första hand använda mig av ett kapitel i 
boken Musik för alla skrivet av Øivind Varkøy (2014). Kapitlet behandlar ett filosofiskt 
perspektiv och heter Den musikaliska erfarenhetens egenvärde. Jag har också tagit del av en 
artikel i tidningen Action, Critisism & Theory for Music Education, skriven av Sigrid 
Røyseng och Øivind Varkøy (2014). Nedan följer en närmare beskrivning av de centrala 
begreppen som lyfts i dessa texter. Inledningsvis beskrivs legitimitetsproblematik kring 
musik, därefter förklaras nytta, sedan nyttotänkande och egenvärde, därefter arbete, 
produktion och handling och avslutningsvis tankehandling.   

Nyttotänkande och egenvärde 
Det finns på flera håll åsikter om att musik som ämne i skolan ska prioriteras eftersom det har 
visat sig ge positiva effekter på elevers resultat i andra ämnen och en positiv utveckling på 
samhället. Musik som ämne i skolan legitimeras ofta genom att understryka att det kan bidra 
till att nå mål utanför ämnet. Frågan är om ämnet musik underskattas genom att det så ofta 
legitimeras som ett ämne som ger goda effekter på icke-musikaliska företeelser. (Røyseng & 
Varkøy, 2014)    

Varkøy (2014) grundar sitt resonemang i nyttotänkandet. Nytta tolkas i dagens samhälle som 
likvärdig med det som är matnyttigt förklarar Varkøy (2014). Han menar att detta sätt att 
tänka präglar en rad områden, bland annat utbildning, konst, forskning, hälsa, barn, idrott och 
natur. Han menar att vi ser detta nyttotänkande som något självklart trots att det är uppenbart 
att det representerar en antihumanistisk tendens och att nyttotänkandet inte ger plats för att 
glädjas över den frihet som ligger i ”ändamålslösa” aktiviteter. Varkøy (2014) menar att det 
kan vara svårt att föreställa sig och argumentera för att saker eller företeelser har ett värde 
eller en mening i sig självt. Han förklarar detta utifrån ämnet musik och beskriver att musik är 
något människor gör tillsammans.  

Om den musikaliska erfarenhetens egenvärde inte skulle ha något egenvärde skulle värdet 
ligga i något annat än just själva erfarenheten, alltså något vi kan använda erfarenheten till 
menar Varkøy (2014). Nyttotänkandet skulle i detta fall innebära att sammanföra den 
musikaliska erfarenhetens värde till en annan nyttofunktion, exempelvis politisk, ekonomisk, 
pedagogisk, social, hälsomässig eller religiös funktion menar han. Varkøy (2014) anser att 
detta sätt att tänka är utbrett i dagens utbildnings- och kulturpolitik. Han förklarar att det finns 
ett behov av nytänkande kring detta ämne och menar att det är viktigt att kunna värdesätta en 
mänsklig aktivitet även om den inte har något mål utanför sig själv.   

Arbete, produktion och handling 
Varkøy (2014) refererar till Hannah Arendt (1996) och förklarar tre former av aktivitet, 
nämligen arbete, produktion och handling. Varken arbete eller produktion är enligt Arendt 
(1996) ett mål i sig, menar Varkøy. Han förklarar också att Arendt anser att handling däremot 
är ett mål i sig, handling är nämligen människans sociala verksamhet. Varkøy (2014) förklarar 
att Arendt ser konsten som en handling samtidigt som det kan vara en produktion. Det finns 
alltså en dubbelhet i konsten och därmed musiken, förklarar Varkøy (2014).  

Varkøy (2014) lyfter begreppet musicking utifrån Christoffer Smalls (1998) välkända bok 
med just titeln Musicking. Enligt Small (1998) är music ett substantiv med fokus på objektet 
medan musicking är ett verb med fokus på mötet mellan objektet och den som tar del av 
objektet. Vidare förklarar Small (1998) att musicking används för att understryka att musik 
inte bara är en produkt utan att det handlar om ett deltagande. Musicking förstås alltså som en 
handling som har värde i sig själv, förklarar Varkøy. Han menar att detta alltså blir ett sätt att 
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förhålla sig till nyttotänkandet. Varkøy förklarar att det är viktigt att kunna skilja på 
aktiviteter som inte har ett mål i sig själv, alltså arbete och produktion, och aktiviteter som är 
ett mål i sig, nämligen handling. Så som Varkøy förstår musicking blir det alltså ett sätt att 
förhålla sig till nyttotänkandet. Han menar att det är viktigt att ha i minne när det gäller tankar 
om värdet av bland annat musik (Varkøy, 2014). 

Tankehandling  
Varkøy introducerar ett nytt sätt att tänka och förklarar att istället för att se på musik som 
medel för tänkande kan den musikaliska erfarenheten ses som tänkande i sig (Varkøy, 2014). 
Vidare förklarar han att istället för att tala om musikalisk erfarenhet som medel för personlig 
utveckling kan musikalisk erfarenhet helt enkelt vara personlig utveckling. Varkøy (2014) 
poängterar att detta alltså är en filosofisk vändpunkt, en tankemässig vändning. Han 
förtydligar också att det helt enkelt handlar om att vända ryggen åt tanken om att den 
musikaliska erfarenheten är ett medel och istället bejaka tanken om att den musikaliska 
erfarenhetens värde ligger i sig självt, som handling.  Varkøy (2014) anser alltså att den 
musikaliska erfarenheten är viktig och nödvändig just därför att den är utan ”nytta”.  
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METOD 
I denna del beskrivs metod för datainsamlande samt forskningsetiska ställningstaganden, 
urval av informanter och studiens genomförande med avseende på dessa aspekter.  

Kvalitativ intervju 
Jag har i den här undersökningen använt mig av en kvalitativ forskningsmetod. Ambitionen 
med en kvalitativ metod är bland annat att upptäcka företeelser och att beskriva uppfattningar 
(Patel & Davidson, 2011). En kvalitativ metod sågs därför som en lämplig väg för insamling 
av data. Min frågeställning är av kvalitativ art och söker svar som är berättande och 
beskrivande och jag vill med hjälp av kvalitativ intervju förstå pedagogers erfarenheter och 
uppfattningar om arbetet med El Sistema.  

Enligt Patel och Davidson (2011) kan kvalitativa studier variera mycket i utformning och 
varje enskild studie är därför unik. Det är därför viktigt att noga beskriva hela processen från 
hur forskningsproblemet uppstod, forskarens förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, 
urval, datainsamling, transkribering till hur analysen genomförts och hur resultatet har 
redovisats. Det är också viktigt att reflektera över sin roll som intervjuare. Att visa medkänsla, 
förståelse och intresse kan påverka hur och vad svarspersonen berättar (Patel & Davidson, 
2011).  

Urval 
Jag har genomfört intervjuer med fyra pedagoger som arbetar med verksamheten El Sistema. 
Jag hade ingen personlig relation till någon av pedagogerna sedan tidigare utan fick deras 
kontaktuppgifter via hemsidan för El Sistema Sverige. Totalt gjorde jag tre intervjuer vilket 
betyder att det i en av intervjuerna deltog två pedagoger. Detta var ett önskemål från dem 
själva och berodde både på tidsbrist och att de ansåg kunna komplettera varandras svar på ett 
bra sätt. De ansåg också att det skulle ge mig ett bra resultat. Denna information fick jag när 
jag var på plats vilket gjorde att det inte fanns någon tid att planera om intervjuerna. Mitt 
önskemål var enskilda intervjuer med alla pedagoger men på grund av undersökningens ringa 
tidsram samt svårigheten med att finna informanter tog jag i stunden beslutet att genomföra 
intervjun. Jag förmodade att jag skulle få mer information genom en gemensam intervju än 
genom två väldigt korta men enskilda intervjuer. Jag resonerade som så att vi utnyttjade tiden 
bättre genom att slå samman intervjuerna och inte lägga tid på exempelvis byte av 
intervjuperson, teknisk utrustning och mina frågeformuleringar.  

Tre av pedagogerna arbetar på samma skolor och i samma kommun medan den fjärde 
pedagogen arbetar i en annan kommun. Önskvärt från min sida var från början att 
pedagogerna skulle vara jämt fördelade på två skilda orter. Eftersom jag fick ett sent återbud 
från en av pedagogerna fick jag dock lösa det genom att träffa ytterligare en pedagog på den 
andra platsen.  

Att en av pedagogerna inte var utbildad musikpedagog utan istället danspedagog var inte 
heller ett avsiktligt val från min sida. Detta var något jag fick veta på plats, innan intervjun. 
Jag hade vid den första kontakten önskat att få intervjua musikpedagoger verksamma inom El 
Sistema men ansåg att även en danspedagog kunde ge relevant information. Fokus var ju trots 
allt på El Sistema och där var alla pedagoger verksamma.  

Att alla intervjupersoner är kvinnor är inte ett avsiktligt val, utan de som hade möjlighet att 
ställa upp var helt enkelt kvinnor. Jag har alltså inte tagit genus i beaktande i denna studie, det 
skulle bli för omfattande. Det skulle dock kunna vara en relevant aspekt för en studie med 
liknande ämnesområde.  
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Jag har valt att inte ta i beaktande i vilka åldersgrupper pedagogerna undervisar. Fokus har 
varit på verksamheten mål och pedagogernas erfarenheter och uppfattningar av dessa. Därmed 
ansåg jag att elevernas åldrar inte var någon avgörande faktor.    

Genomförande  
Jag tog kontakt med pedagogerna via e-post. I dessa meddelanden redogjordes för vad studien 
handlar om samt dess syfte. Meddelandet innehöll också frågan om de kunde ställa upp som 
informanter i en intervju. Jag klargjorde hur långa intervjuerna kunde tänkas bli och ungefär 
när i tiden det skulle kunna bli aktuellt.  

När jag förberedde intervjuerna utgick jag från de pedagogiska målen för El Sistema i 
Sverige, som de är formulerade på verksamhetens hemsida. De pedagogiska målen består av 
sex rubriker, jag valde därför att ha dessa rubriker som teman när jag formulerade 
intervjufrågor. Eftersom syfet med studien är att undersöka vilka erfarenheter och 
uppfattningar pedagoger inom El Sistema har av arbetet med verksamhetens mål valde jag 
helt enkelt att i intervjuerna utgå från målen. Detta gjorde jag för att veta att jag berört 
samtliga rubriker.  

Jag använde mig av standardiserade intervjufrågor vilket innebär att jag skrev ner 
intervjufrågorna i en specifik ordning. Under intervjun bytte jag dock plats på dessa frågor 
och valde frågor utifrån hur de passade in i samtalet. Utefter svaren som informanterna gav 
ställde jag frågor som i stunden verkade intressanta och som kunde föra samtalet vidare och 
djupare. Frågorna var formulerade så att de lämnade utrymme för svarspersonen att tolka och 
sedan fritt utforma svaren. Intervjuerna hade alltså en låg grad av strukturering. Jag utgick 
från Patel och Davidson (2011) tanke om att både jag som intervjuare och svarspersonen ska 
ses som medskapare i ett samtal. Intervjuerna spelades in med en Smart-phone.  

Två av intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplats och i ett rum valt av dem 
själva. Den tredje intervjun genomfördes på en plats vald av pedagogen i fråga. Alla 
intervjuer genomfördes alltså på platser som pedagogerna valt själva och i en, för dem, känd 
miljö (Patel & Davidson, 2011). Pedagogerna som intervjuades påmindes om 
undersökningens syfte och varför just deras svar skulle komma att vara viktiga. De 
informerades om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att de när som helst kan dra 
sig ur. De fick också information om att det inte kommer att framgå vilka informanterna är. 
Informationen om dessa fyra huvudkrav har skett i enlighet med dokumentet God 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011).  

Jag inledde varje intervju med att be pedagogerna berätta lite om sin bakgrund gällande 
utbildning, arbetserfarenhet och en förklaring av verksamheten El Sistema. Svaren på dessa 
frågor gav mig som intervjuare en förståelse för i vilket sammanhang svarspersonen befinner 
sig. Det är även frågor som intervjupersonen har lätt för att svara på vilket kan skapa en bra 
utgångspunkt för intervjun (Patel & Davidson, 2011). Därefter valde jag att ställa en öppen 
fråga som gav svarspersonen möjlighet att uttrycka sig fritt (Patel & Davidson, 2011). 
Avslutningsvis frågade jag intervjupersonerna om det fanns något de vill lägga till. Detta gav 
dem chans att lyfta fram något som de ansåg inte tagits upp tidigare (Patel & Davidson, 
2011).  

Vid bearbetning av materialet har intervjuerna, som ett första steg, transkriberats. Jag utgick 
sedan från de transkriberade intervjuerna för att skriva resultatpresentationen. I denna del 
använde jag samma rubriker som i intervjuerna, rubrikerna är alltså hämtade från El Sistemas 
pedagogiska mål. När informationen från intervjuerna skrevs in under kategorierna 
tydliggjordes hur pedagogernas erfarenheter och uppfattningar hängde samman eller skiljdes 
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åt. Jag gick sedan vidare med att läsa igenom dem flera gånger, detta för att hitta likheter, 
skillnader och centrala teman. Därefter fann jag nya kategorier som kunde fungera som 
rubriker för de centrala delarna. Därefter följde en vidare analys och koppling till bakgrund 
och tidigare forskning. Avslutningsvis kopplas resultatpresentation och resultatanalys 
samman med det teoretiska ramverket.  
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RESULTATPRESENTATION 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuer med undersökningens informanter. 
Resultatet från intervjuerna framställs i text, där intervjuerna presenteras en i taget. 
Undantaget pedagog 2 och 3 vars intervju genomfördes gemensamt och därmed redovisas 
tillsammans. Resultatet av intervjuerna är strukturerade under rubrikerna: gruppen, det 
individuella perspektivet, familjen, förebildning, tiden, genre, metod och form, målen, 
grundskolan samt övrigt. Rubrikerna varierar lite mellan pedagogerna eftersom resultatet från 
intervjuerna varit olika. Rubrikerna är hämtade från de pedagogiska målen för El Sistema 
Sverige och finns att läsa på deras hemsida (El Sistema, 2014). Rubrikerna sammanfaller 
också med rubrikerna i studiens bakgrund. Texten under de olika rubrikerna i denna del är 
min sortering av informanternas tal. En helt strikt sortering av informanternas tal har dock 
inte varit möjlig varför vissa avsnitt flyter in i varandra.    

Pedagog 1 
Pedagog 1 är utbildad rytmiklärare och klasslärare. Hon har sedan examen, år 1986, arbetat 
som musiklärare i grundskolan. När jag frågar hur hon hörde talas om El Sistema svarar hon 
att hon läste om El Sistema på Internet. När hon fick höra att verksamheten skulle starta på 
kommunens musikskola tog hon kontakt och visade sitt intresse. Nu har hon arbetat med El 
Sistema i två år. Verksamheten är förlagd till förskola, förskoleklass, årskurs ett och årskurs 
två.  

Så här beskriver pedagog 1 El Sistema när jag ber henne förklara verksamheten för en person 
som inte vet vad det är:  

Då skulle jag säga att det är en modell för enskilda familjer och socialt arbete med musik som 
medel, som verktyg för att växa som människa och hitta sin egen väg och framtidshopp. 

Pedagog 1 ser El Sistema som ett socialt arbete där musik får fungera som medel.   

Gruppen 
Pedagog 1 berättar att verksamheten bygger på enbart gruppundervisning. Gruppernas storlek 
skiljer sig mycket, berättar hon, det kan vara allt från tio till tjugofem barn. Det är alltid två 
pedagoger i grupperna. Hon säger att: 

gruppundervisningen bidrar först och främst till att känna social samhörighet, för demokrati, för 
hänsyn till social träning, till språk.  

Jag frågar sedan om det finns någon specifik målgrupp för El Sistema. Pedagog 1 säger att det 
finns vissa förslag från El Sistema Sverige hur verksamheten ska riktas. Detta för att det ska 
vara någon sorts modell och inriktning, säger hon. Målgruppen är då primärt barn och 
familjer i utsatta områden. Vidare förklarar hon det breda begreppet ”utsatt”: 

Utsatt, det är ju ett stort ord. Vad betyder utsatt? Det får man räkna ut själv. I alla former, att man 
inte har tillräcklig ekonomi, att man inte har tillräckligt språk eller att man inte är inkluderad på ett 
eller annat sätt.   

Pedagog 1 menar att utsatthet exempelvis kan vara ekonomiska svårigheter, språkliga 
svårigheter eller exkludering.  

Det individuella perspektivet 
I samband med att vi pratade om hur barnen förmodas uppfatta El Sistema säger Pedagog 1 
att barnen älskar det. Hon säger samtidigt att pedagogerna kan se att det finns vissa barn som 
har svårt att finna sig i gruppen. Detta, menar hon, är en av anledningarna till att arbetet just i 
den gruppen är så viktigt. Pedagog 1 funderar vidare kring barnens upplevelse av El Sistema 
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och förklarar vikten av att verksamheten finns just i dessa barns bostadsområde. Hon säger att 
det bor många nyanlända i området där verksamheten finns och att arbetet kan kännas tungt 
ibland: 

Det är jättetungt ibland och då säger jag till mina kamrater, ja men det är därför vi är här. Det är 
därför vi inte ska vara någon annanstans än just där det är som jobbigast.     

Jag frågar om det finns något som barnen kan bli bättre på genom att vara med i El Sistema 
och Pedagog 1 svara att det finns jättemycket saker som barnen kan bli bättre på. 

Det är hänsyn, tillhörighet, de duger som de är, det är respekt och disciplin man tränar som en 
naturig del i musikutövandet, koncentration, att växa i självförtroende för att du klarar av något, att 
hitta olika känslostämningar i olika form av musik, att hitta lugn, eller att hitta energi, tänker jag. 

Vidare förklarar pedagog 1 att hon kan se att barnen utvecklas. Hon berättar att hon kan se hur 
de tysta barnen börjar sjunga och ta plats. De gör sin röst hörd säger hon. Vi hjälper 
utåtagerande barn att använda sin energi så att den blir positiv och på så sätt blir de en resurs, 
säger hon.  

Familjen 
Jag frågar Pedagog 1 varför kontakten med föräldrarna är så viktig. Hon svarar då att 
kontakten med föräldrarna är otroligt viktig inom El Sistema. Vidare menar hon att det är 
speciellt viktigt i invandrartäta områden och där det bor nyanlända. Hon berättar att barnens 
enda trygghet är familjerna och skolan och hon förklarar i citatet nedan en skillnad mellan El 
Sistema och grundskolan. 

Har vi en öppen dialog och lär känna familjen finns det mycket att vinna. Dom blir sedda och 
stolta. I Sverige är ju ett av de största målen integrering. Jag har jobbat så pass länge och i så olika 
sammanhang så jag kunde tänka: vad är det för skillnad mot vanliga… Men det är ju just att man 
har försökt att få fokus på familjen. Om de blir inkluderade vinner man på så många olika plan. Så 
det är det som är skillnaden faktiskt tycker jag, att man inkluderar familjerna.  

Pedagog 1 berättar att de träffar föräldrarna två till tre gånger per termin men har en vision 
om att utöka det. När barn, familjer och pedagoger träffas visar barnen upp vad de har lärt sig 
och de fikar tillsammans berättar pedagog 1.  

Förebildning 
När vi pratar om förebildning berättar Pedagog 1 att det är en jätteviktig del inom El Sistema. 
Vidare förklarar hon att de har kontakt med en orkester som verkar förebildande. Hon menar 
också att äldre elever kan vara förebilder, pedagogerna är förebildande och de barnen som fort 
blir duktiga kan också verka förebildande.  

Vi har ju lite jantelag här i Sverige, det gör att vi ska vara lika bra hela tiden. Men det finns inte i 
El Sistema, utan då är det förebildande istället, då är det en resurs. Inte för att de ska upphävas 
[menar nog ”framhävas”] utan att de ska hjälpa till i processen så att alla blir bättre. Så det är 
jätteviktigt på många sätt. Och det blir ju i Sverige ett sätt för integrering, som är i startläget för 
oss, att vi ska spela ihop med andra. 

Förebildning ska bidra till att eleverna lär av varandra menar Pedagog 1.  

Tiden 
I samband med att vi pratar om tiden tillsammans med eleverna och vikten av att träffas ofta 
berättar Pedagog 1 att hon träffar förskolegruppen en gång i veckan. Vissa av barnen i årskurs 
ett och två träffar hon tre gånger i veckan. Hon förklarar att två av tillfällena med årskurs ett 
och två är genom El Sistema-fritid, vilket barnen väljer på eftermiddagstid, det tredje tillfället 
är genom grundskolans obligatoriska musikundervisning. Lektionerna är en halvtimme långa 
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vilket pedagog 1 menar är lagom. Hon menar att man ska försöka träffas så mycket som 
möjligt och att ”det är det som är själv grejen”. Hon berättar att tiden tillsammans är så viktig 
för att: 

Man lär känna varandra i olika situationer, olika tidpunkter och olika sammanhang. Så att man lär 
känna varandra helt enkelt. Så enkelt är det. För att det är viktigt att de lär känna mig som pedagog 
och som vuxen. Det är ju en uppfostran jag gör, jag håller ju på med en musikalisk uppfostran. 
Och det går ju inte så [knäpper med fingret]. Det tar ju tid. Speciellt om man inte haft det från 
början.    

Tiden tillsammans är viktig för att lära känna varandra samt för att skapa en miljö där 
utveckling kan ske menar Pedagog 1.  

Genre, metod och form 
Jag frågar vad de brukar göra när de träffas och Pedagog 1 berättar att det finns en ram som är 
likadan varje lektion, de börjar och slutar på samma sätt. ”Låtarna vi spelar och sjunger 
återkommer men med progression och utveckling”, säger hon. Detta bidrar till att eleverna 
känner sig trygga samtidigt som undervisningen inte blir tråkig eftersom det hela tiden finns 
en progression. Hon berättar att de börjar lektionerna lugnt, sedan sång och rörelse och 
avslutningsvis varvar de ner.  

I samband med att vi pratar om repertoar berättar pedagog 1 att de har ett antal låtar med bara 
några få ackord som de spelar, alternativt att de spelar delar ur stycken. Hon berättar att det 
finns en gemensam sångskatt för El Sistema i Sverige, detta för att alla ska kunna samma 
repertoar när de träffas. På frågan om det spelas en genre eller om det blandas svarar pedagog 
1: 

Det är absolut allt. I och med att vi är i ganska låga åldrar så är det ju mycket barnanpassade låtar, 
så att säga. 

I samband med att vi pratar om genre frågar jag Pedagog 1 om hon vet hur de tänker kring 
repertoar i Venezuela. Hon berättar då att de i Venezuela endast spelar klassisk musik, hon 
menar att det beror på att modellen ser ut så där. Hon har själv träffat grundaren Abreu och 
menar att det är klassisk musik som är hans filosofi. Hon berättar att hon tolkar det som att 
han valde den genren eftersom det var det som han kunde och var bäst på. Hon förklarar 
vidare att det i en orkester ryms hur många musiker som helst medan det i ett rockband blir ett 
begränsat antal. Därför är klassisk musik basen säger hon. Samtidigt menar hon att det är 
självklart att det inte finns några strikta regler som säger att vi inte får spela rock och pop, 
inriktningen är ändå klassisk musik. Att spela klassisk musik när barnen är små görs inte, 
istället spelas anpassad musik för exempelvis fiol säger hon. Vidare förklarar pedagog 1 att de 
gör på samma sätt i Venezuela, hon säger: 

Ja, det vet man. I lägre åldrar så spelar man annan musik, absolut!  

Pedagog 1 förklarar sedan vidare att det inte enbart spelas klassisk musik på andra orter runt 
om i Sverige heller. 

Nej, nej, nej. Målet är klassisk musik, men för att nå målet klassisk musik så småningom så finns 
det ju tusen vägar dit. Målet är att spela orkester tillsammans. […] Men vägen dit går ju på så 
många olika sätt. Men målet är klassisk musik.    

Angående pedagogens roll frågar jag om en pedagog i El Sistema bör göra eller vara på ett 
visst sätt. Pedagog 1 berättar då att det egentligen inte är någon skillnad mot andra pedagoger. 
Hon pekar ändå på något som hon menar särskiljer sig: 
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Man ska vara icke fördömande, inkluderande, man måste vara goda förebilder, och det är ju ingen 
skillnad mot något annat egentligen. Absolut inte. För att det får inte bli att bara för att du är El 
Sistema-lärare så ska du vara på ett annat sätt. Men, det som skiljer en traditionell stråklärare det 
är det sociala engagemanget. Du ska träffa föräldrar, du ska möta barn som inte är vana vid vårt 
sätt att undervisa. Du ska ha ett annat grundsyfte än att de ska bli väldigt bra violinister, du ska ha 
ett socialt engagemang. Det är den stora skillnaden. Och det kanske inte är det viktigaste hur bra 
de spelar men att de spelar och vi är tillsammans, det är skillnaden.              

I samband med att vi pratar om skillnader undrar jag om musikundervisningen i grundskolan 
skiljer sig mot El Sistemas musikundervisning. Pedagog 1 berättar då att 
musikundervisningen i grundskolan egentligen inte skiljer sig någonting mot själva mötet i El 
Sistema. Hon förklarar att om det är en god pedagog som ser alla elever utifrån vilka de är så 
är skillnaden liten. Hon säger:  

Skillnaden med El Sistema är att du bedömer ingen. Skillnaden är att det finns ett lokalt nätverk i 
Sverige och ett globalt nätverk. Det är alltså 63 länder som har ES nu. Så att det finns en 
gemensam strävan att möta människor från olika kulturer och spela ihop. Och det finns ju inte i 
grundskolan alls. Så själva mötet med eleverna är ju kanske inte jätte stor skillnad om du är en bra 
pedagog. Men själva syftet är ju extremt stor skillnad, att du ska möta människor och 
förebildandet. Du har möjlighet att träffa andra som sjunger samma sånger som är från ett helt 
annat land till exempel. Familjeengagemanget som är ju helt annat. Man bjuder ju inte in 
föräldrarna för att fika ihop bara för att det är mysigt, på en skola.     

Strävan efter att möta människor från olika kulturer och spela tillsammans samt 
familjeengagemanget är viktig inom El Sistema menar Pedagog 1. Vidare menar Pedagog 1 
att detta är exempel på delar som skiljer sig åt mellan El Sistema och grundskolan. 

Målen  
Jag frågar om det finns vissa mål som är viktigare än andra inom El Sistema. Pedagog 1 
svarar då att alla mål är lika viktiga. Hon menar att alla mål måste gå hand i hand. Pedagog 1 
menar att rent teoretiskt går det att bocka av nästan alla grundskolans mål i El Sistema. Där är 
det dock stopp säger hon.  

Skolans mål är ju egentligen att lära barnen musik, 40 min i veckan, that´s it. Dessutom ska de 
bedömas efter vissa kriterier som är väldigt tydliga och i en progression som inte tar hänsyn till 
någonting annat än den årskursens progression. Där har du den ABSOLUT största skillnaden.  

I samband med att vi pratar om bedömning berättar hon att hon själv lämnade lärarjobbet i 
grundskolan för att hon inte stod ut med bedömningen. Hon menar att bedömningen i dagens 
skola är så strukturerad och helt saknar friutrymme. Många av målen, menar hon, är 
grundskolans goda tanke, det tar dock stopp där säger hon.   

Övrigt 
Avslutningsvis frågar jag vad Pedagog 1 anser vara det viktigaste som El Sistema kan bidra 
med i Sverige. Hon säger då: 

Min förhoppning är ju integrering, min förhoppning är språkutveckling och min förhoppning är att 
de nyanlända och som kommer hit av olika skäl ska känna sig välbemötta. Att här finns någonting 
för alla. Att de ska känna sig inkluderade. Jag har också en förhoppning om att barn ska känna 
”wooow”, här har vi någonting som vi kan göra. Något som inte kostar särskilt mycket och där det 
finns en gemensam plattform. Och kanske en dag till och med tjäna pengar på och skaffa ett 
självförtroende i. […] Jag hoppas också att politiker och samhället i stort ska få upp ögonen för 
musikens kraft i att bara vara musik, utan någonting annat liksom. Man måste ju börja i det lilla 
och vi börjar i det här området som är ganska illa sett, ingen vill bo där och skolan är kass. Vi vill 
ju höja statusen så att folk vill gå där. Genom musik och genom att man skapar gemenskap och 
trevlig atmosfär, då vill ju folk vara där. Och vi har redan exempel på barn som kommer från 
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förskolorna och inte hade tänkt gå på den skolan, men ändrar sig. ”Aha, ska ni jobba med El 
Sistema, ja men då ska barnet gå där”. Sådant är ju roligt.   

Pedagog 1 vill att El Sistema ska bidra till integrering, inkludering samt språkutveckling. 

Pedagog 2 och 3 
Pedagog 2 är utbildad instrumentallärare. Hon tog examen för tolv år sedan och har sedan 
dess arbetat på olika kulturskolor. I hennes arbete ingår även att spela i orkester. Hon blev 
hösten 2012 tillfrågad att arbeta med El Sistema och har sedan dess varit pedagog inom 
verksamheten. Hon berättar att hon och pedagog 3 arbetar i samma barngrupper. De träffar 
barnen på förskolan och eleverna i grundskolan två gånger i veckan. 

Pedagog 3 är utbildad danslärare och har varit verksam i samma kommun i trettio år. Hon har 
arbetat med gruppundervisning och bland annat varit koreograf till skolans olika körer. Även 
pedagog 3 blev tillfrågad att arbeta med El Sistema och har varit involverad i arbetet sedan 
hösten 2012.  

Så här beskriver pedagog 3 El Sistema när jag bad dem förklara verksamheten för en person 
som inte vet vad det är:  

Att det är mycket socialt projekt. Vi presenterar det nog på olika sätt för vi har ju lite olika 
ingångar. Men det är musiken som redskap som man använder sig utav, att dels jobba med grupp, 
dynamik och demokrati. Men det är ju musiken som är redskapet. Vad som skiljer sig från andra 
musikaliska projekt är att det handlar om den sociala biten och framförallt föräldrakontakten. Det 
är där knutpunkten är och det är det ”Vänstay” handlar om, att man som förälder blir delaktig i 
projektet. 

Pedagog 2 instämmer och lägger sedan till: 

Absolut. Musik som medel är ju språket, du kan känna musiken i vilket land du än vuxit upp i, 
vilket modersmål du än har.  

Pedagog 3 berättar sedan vidare att många av barnen som de möter inte pratar svenska. 
Många sitter tysta, säger hon. De lär sig sångerna efterhand och även om de inte kan prata så 
kan de sjunga säger hon.  

Gruppen  
Jag frågar varför arbetet i grupp är så viktigt och Pedagog 3 svarar att gruppundervisning 
handlar om att ha en plats och känna att man har en tillhörighet tillsammans med andra. Hon 
menar att det är jätteviktigt att känna att man saknas om man inte är där, det är ju mänskligt 
att ha en tillhörighet. Hon berättar att det handlar om att rota sig och att det genom gruppen 
sker en personlig utveckling. Pedagog 2 instämmer och lägger inte till något ytterligare. 

I samband med att vi pratar om huruvida det finns en speciell målgrupp för El Sistema 
berättar Pedagog 3 att de fått ett uppdrag av kommunens politiker. Uppdraget är att arbeta 
med integration och att framförallt arbeta i de socialt lite tyngre områdena. Hon berättar att 
pedagogerna tillsammans då valde område att arbeta i. Pedagog 2 bekräftar detta.  

Det individuella perspektivet 
När jag frågar vad de tror att barnen tycker är bra med El Sistema svarar Pedagog 2 att barnen 
tycker att El Sistema är roligt. Pedagog 3 håller med och lägger sedan till att det handlar om 
igenkännandets glädje. Hon berättar att de börjar och slutar lektionerna på samma sätt varje 
gång vilket ger barnen en trygghet.  
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På frågan om vad barnen kan bli bättre på genom att vara med i El Sistema svarar Pedagog 2 
att det finns mycket som barnen utvecklar. Hon säger: 

Allt, höll jag på att säga. De växer som personer, förutom allt det musikaliska: puls, rytm och 
samarbete. Och sen den sociala biten, att eftersom det är så många kulturer inblandade också. Det 
finns ju många religioner som inte tycker om varandra men eftersom de har musiken gemensamt, 
har man något gemensamt då är det i fokus. 

Pedagog 3 instämmer och fyller sedan på med fler tankar: 

Det är personlighetsutveckling, grupputveckling, det handlar om att vänta på sin tur, det handlar 
om att lyssna på varandra, det handlar om att jag ska bli sedd, jag ska bli hörd och framförallt 
också som jag ser det: bli medveten om vad man kan göra med sin kropp. 

Barnen kan genom El Sistema utvecklas både som individer och som grupp menar Pedagog 3. 

Familjen  
Jag berättar att jag läst på El Sistemas hemsida om kontakten med familjerna och frågar 
varför det är så viktigt. Pedagog 3 förklarar att kontakten med familjerna är otroligt viktig. 
Hon berättar att hon hoppas att det där ska sås ett frö och att familjerna ser betydelsen av 
verksamheten. En annan del är att familjerna stöttar sina barn till att fortsätta musicera. Sen 
handlar det också om att olika grupperingar, att olika religioner och olika folkslag möts 
berättar hon.  

Dom får se varandra och vi fikar tillsammans efteråt, det är jätteviktigt. Då kan ett möte uppstå, ett 
samtal med någon de inte har träffat förut. Personalen på förskolorna har berättat att det kommer 
fler föräldrar till ”Vänstay” än till föräldramöten. Fast då har de tolk, det har inte vi.  

Pedagog 2 poängterar att kontakten med föräldrarna sker genom ”Vänstay” och tillsammans 
med förskolepersonalen. Hon menar att detta är viktigt eftersom förskolepersonalen också får 
träffa barnens föräldrar vid fler tillfällen och det blir lättare för dem att nå ut med information. 

När de träffar föräldrarna och barnen på ”Vänstay” berättar pedagog 3 att de ibland får besök 
av äldre elever från musikskolan. Musikskoleeleverna spelar för alla på ”Vänstay” och kan på 
så sätt verka som förebilder berättar hon. Tanken är att de ska träffa föräldrarna en gång i 
månaden, de har dock inte hunnit med det såhär i början berättar pedagog 3. Hon förklarar att 
”det är många parametrar som ska stämma, bland annat lokal och planering tillsammans med 
förskolan och grundskolan. 

Förebildning  
Jag frågar om det finns någon som barnen ser upp till och Pedagog 2 berättar då att man som 
lärare alltid är en förebild. Hon lägger sedan till att det säkert finns förebilder på andra sätt 
också. Hon funderar en stund och berättar sedan att äldre elever kan verka som förebilder för 
de yngre samt att barnen troligtvis har idoler som förebilder.  

Pedagog 3 håller med och lägger sedan till:  

Ja men visst, det är klart de har förebilder. Men det är ingenting vi pratar om just sådär om de har 
någon idol. 

Barnen har högts troligt förebilder även om det inte är något som pedagogerna pratar om i 
undervisningen.  

Genre, metod och form   
Jag frågar vad de spelar för musik när de träffar barnen och Pedagog 3 berättar att när de 
dansar tillsammans använder de sig av folkmusik från olika delar av världen. Hon säger: 
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Jag tycker att det handlar om att jag också ska visa att det finns annan musik att lyssna på. […] 
Sen handlar det ju om att om du ska in i det här konceptet El Sistema, då ska du följa en viss form 
dessutom, du får inte göra helt hur du vill. Dom [menar troligen El Sistema Sverige] vill ju att man 
ska göra lite grann samma på något sätt.  

Pedagog 2 berättar att det finns ett sångpaket som de använder sig av i alla sina grupper, det 
ska finnas en repertoar som alla känner igen. Vidare förklarar hon att utifrån tanken om 
integration är det viktigt att El Sistema och Musikskolan inte blir två skilda spår. Hon säger: 

Vi vill ju bygga ihop så att de här barnen ska integreras, bli en del av musikskolan och spela 
tillsammans i musikskolans äldre orkestrar och då blir det ju den repertoaren sen. […] Du har 
kanske läst det här med klassiska musikens betydelse. Ja men visst, den är ju inte oviktigt heller. 
För mycket teknik är ju i klassisk musik men det finns jättemycket teknik i…alltså att man inte 
fastnar i en genre bara för genrens skull. 

När jag ber dem beskriva sina sätt att undervisa berättar Pedagog 2 att det inte finns någon 
skillnad i hennes sätt att undervisa som pedagog i El Sistema och som pedagog i 
Musikskolan. Hon berättar att hon även är utbildad Suzuki-pedagog och att hennes 
undervisningssätt inte heller skiljer sig där.  

Pedagog 3 nickar instämmande och fyller sedan i att det handlar om ett förhållningssätt, hur 
man är som människa. Hon menar att det handlar om hur man väljer att undervisa och hur 
man väljer att vara. Hon menar att skillnaden med undervisningen i El Sistema är de alltid är 
två pedagoger i grupperna.  

Övrigt  
Avslutningsvis frågar jag dem vad som är det viktigaste som El Sistema i Sverige kan bidra 
till. Pedagog 2 svarar då: 

Spontant, det absolut viktigaste är ju INTE att få fram de bästa musikerna som vi vill ha i Sverige. 
Det är absolut, tycker jag, inte så. Utan det är ju att få samhörigheten och gemenskapen, att vi kan 
få ett bättre samhälle. 

Pedagog 3 svarar:  

Musik för alla, tycker jag. Alla skulle få den här möjligheten. Det handlar om en metod och 
metoden är så bra så att det passar ju alla, så är det ju. Och få möta då det här lustfyllda. 

Alla barn ska få möjligheten att musicera menar Pedagog 3.  

Pedagog 4 
Pedagog 4 är utbildad musiklärare med klassisk inriktning och tog examen år 2009. Hon har 
bland annat arbetat med körer och som lärare på kulturskola. Hon fick höra talas om El 
Sistema genom en kollega och blev intresserad av arbetet. Hon sökte jobbet när det blev 
aktuellt och har nu arbetat med El Sistema sedan höstterminen 2014.   

Så här beskriver pedagog 4 El Sistema när jag ber henne förklara verksamheten för en person 
som inte vet vad det är:  

Jag tänker att det är att arbeta socialt, med musik som verktyg. Målet är ju att få ett tryggare 
samhälle, att få barnen att lära sig samspela med varandra, att barnen ska förstå varandra, både 
kunna lyssna, ge och ta och uttrycka sig.   

Vidare berättar hon att det också handlar om föräldrakontakten. Föräldrarna ska kunna 
komma samman, träffas och lära känna varandra. Genom det kan isoleringen, som en del 
lever i, brytas säger hon. Genom träffarna ”Vänstay” ges tillfälle att lära känna varandra och 
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de kan känna igen varandra när de möts i samhället säger hon. Det blir ett bättre och tryggare 
samhälle förklarar hon.   

Jag tänker att ju mer tillfällen man får att träffas ju bättre förstår man varandra och färre konflikter 
tror jag att det kommer att bli.  

Pedagog 4 menar att mer tid tillsammans kan skapa en förståelse för varandra. 

Gruppen 
Allmänt om grupperna berättar Pedagog 4 att hon träffar barngrupperna 45 minuter, två 
gånger i veckan. Det är 15 barn i varje grupp och totalt deltar 66 stycken femåringar. Jag 
frågar vad det är som är så bra med att arbeta i grupp och hon berättar att det är det sociala 
som är så viktigt med gruppundervisningen. 

Man får en tillhörighet och man gör någonting tillsammans. När man möter olika saker, 
exempelvis svårigheter, och man klarar av det, eller bara att man varit tillsammans och nött [menar 
nog övat] på något så kommer man ju varandra närmare. Det är ju den sociala biten.  

I samband med att vi pratar om grupper frågar jag om El Sistema har någon specifik 
målgrupp. Pedagog 4 svarar då att målgruppen är barnen som bor i de områdena omkring de 
två förskolorna där verksamheten bedrivs. Hon säger att: 

Målet är ju att nå alla och att alla ska få samma tillhörighet. Ingen ska vara exkluderad och då får 
man ju arbeta mer med de grupper som vanligtvis blir exkluderade. Så på sätt och vis har man ju 
fokus där fast tanken är ju att man ska lyfta alla.  

Sedan berättar hon att områdena där förskolorna finns är de mest utsatta områdena sett till 
socioekonomiska förhållanden. Hon menar att huvudfokus med hela El Sistema är att bryta 
utanförskap. Där det finns som mest utanförskap vill man arbeta med El Sistema menar hon. 
Hon förklarar att det är där det finns sociala och språkliga svårigheter. Att ha kontakter är 
viktigt menar pedagog 4:  

Man kommer ju långt med att man har kontakter, man känner folk och man känner sig hemma. 
Man vet att hit kan jag gå, så det här är väl ett försök att göra samhället mer öppet för alla.   

Genom El Sistema kan kontakter knytas vilket kan bidra till ett mer öppet samhälle menar 
Pedagog 4.    

Det individuella perspektivet 
Pedagog 4 berättar att barnen tycker att El Sistema är roligt och spännande. Hon berättar att 
hon kan se hur blyga barn utvecklas och vågar ta för sig mer. ”Kanske skulle det inte hända 
på samma sätt om inte vi var där och då hoppas man ju att vi gör en skillnad”, säger hon.   

Familjen 
Jag undrar hur kontakten med familjerna ser ut och Pedagog 4 berättar att de träffar 
föräldrarna varannan vecka. När de samlas är tanken att det ska vara lite underhållning och 
mycket gemenskap. Det är fokus på den sociala biten men barnen får också visa upp vad de 
har lärt sig, säger hon. Hon berättar att rollen som pedagog blir väldigt mycket social. Hon 
säger att man ska försöka skapa en trevlig stämning, en god gemenskap och se till att man får 
med alla. Hon förklarar att kontakten med föräldrarna är otroligt viktig:  

Föräldrarna ska kunna komma samman och träffas och lära känna varandra. Man bryter 
isoleringen som en del lever i. Jag tänker också att ju mer tillfällen man får att träffas ju bättre 
förstår man varandra och mindre konflikter tror jag att det kommer att bli. Jag tänker också att 
”Vänstay”, som våra onsdagsträffar heter, gör att man känner igen varandras barn om man möts i 
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samhället och man känner igen varandras föräldrar. Det gör att det blir tryggare, bättre samhälle på 
så sätt. 

Vidare förklarar pedagog 4 att de har sett en väldig effekt av ”Vänsaty”, när barnen har varit 
på ”Vänstay” med sina föräldrar är de så annorlunda. Hon menar att de växer otroligt mycket 
genom det.  

En del väldigt blyga barn som har problem, mer problem än gemene man, vågar prata och vågar 
uttrycka sig. Barn som har haft kanske tråkig attityd dom vågar börja spela med. Det är helt 
fascinerande. Så man ser ju så påtagligt på dom här femåringarna vilken skillnad det gör att dom 
tycker att föräldrarna på nåt sätt är engagerade i deras liv och deras sammanhang.   

Vikten av en engagerad familj är påtaglig menar Pedagog 4.  

Förebildning 
Jag ber Pedagog 4 berätta någonting om förebildning, hon berättar då att hon tänker att man är 
någon sorts förebild i allt man gör. Hon lägger till att detta inte är något speciellt för El 
Sistema utan att det är på samma sätt för alla pedagoger.  

Det man försöker är väl att visa barnen respekt, vara intresserad av dem och lyssna på vad de vill 
berätta och säga. Att visa respekt för att barn är olika, en del har svårt att sitta still och lyssna och 
en del är väldigt blyga, om vi tar ytterligheter. Så tänker jag att man någonstans ska ha en 
förståelse för att, och visa på att det är okej att vara olika och vi gör vårt bästa allihop. Man skapar 
en trevlig stund och man lär sig att visa varandra respekt.  

Pedagog 4 berättar att hon på ”Vänstay” tänker att det är barnen som är i fokus. Hon förklarar 
att man går fram och hälsar på dem först. Det är viktigt att utgå från deras värld, förklarar 
hon. I detta förhållningssätt ser hon pedagogerna som förebilder. Genom detta kan barnet få 
växa och känna sig sedd, men det visar också på att barn är viktiga och ska tas på allvar, säger 
hon.  

Tiden  
På frågan om varför tiden tillsammans i grupperna är så viktig svarar Pedagog 4 att den är 
viktig eftersom man bygger ett förtroende. Det finns tid för barnen att visa vilka de är och 
barnen hinner också lära känna oss pedagoger och förstå vilka vi är, berättar pedagog 4.   

Sen är det ju naturligtvis så att de utvecklas mer när de får mer tid. Skulle man träffa dem 
varannan vecka skulle de ju hinna glömma väldigt mycket, nu bygger man ju hela tiden på när 
man träffar dem dagen efter igen och befäster det vi har jobbat med.  

Att träffa barnen ofta gör det lättare att befästa kunskap menar Pedagog 4.  

Genre, metod och form 
På frågan om vad de gör när de träffar barnen svarar Pedagog 4 att de spelar, sjunger och 
lyssnar på musik. Det är en blandning mellan klassisk musik, folkmusik och eget skapande, 
berättar hon. Hon säger att de brukar spela till musik på en skiva, de använder då 
rytminstrument så som maracas, klaves och triangel. Hon förklarar att de lyssnar efter 
dynamik, att spela stark när musiken är stark respektive svagt när musiken är svag.  

När vi sjunger har vi inte sjungit någon klassisk musik. Då är det mer värdegrundssånger. ”Tänk 
att du är du och jag är jag, tillsammans har vi det bra” [exempel på en låttext]. Mer att man har 
fokus på budskapet. El Sistema har ju vissa gemensamma sånger också som man sjunger, dem har 
vi också sjungit.  

Varje lektion börjar och slutar på samma sätt, det är alltid en lugn och mjuk start. Hon berättar 
att de i början också sjunger en namnsång, ”då sjunger vi om varje person”, säger hon. 
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Pedagog 4 förklarar att de har väldigt välskrivna lektionsplaneringar samtidigt som de 
försöker vara fria och låta barnen känna att de kan ta plats och påverka innehållet. Barnen får 
vara med och lära varandra olika saker säger hon. Tydliga lektionsplaneringar gör det också 
möjligt att gå tillbaka och utvärdera och förbättra lektionerna förklarar pedagog 4.  

Det är ingen ”wow-pedagogik” alla gånger men vårt mål är ju alltid att se vad barnen behöver och 
hur vi kan få dem att utvecklas. Hur får vi någon att lyssna mer eller hur får vi någon att uttrycka 
sig mer? Det är någon sorts social träning med musik liksom, och musikträning, det går hand i 
hand.   

I samband med att vi pratar om låtval berättar Pedagog 4 att de använder sig mycket av 
klassisk musik. Eftersom de ännu inte har några instrument så blir det mer att lyssna på 
klassisk musik. Det är ett sätt att förbereda orkestertänket, barnen delas in i olika 
instrumentgrupper, man lär sig ha fokus på en dirigent och att följa starkt och svagt, berättar 
hon. Hon menar att det finns en vits med att arbetssättet bygger på klassisk musik. Hon 
förklarar att den andra musiken får barnen per automatik i exempelvis radion. El Sistema kan 
erbjuda något annat säger hon, ”något som de verkligen kan uppskatta”. Vidare förklarar hon 
att det kan kännas lätt att ta till populärmusik för att få med sig barnen.   

Man vet att det drar. Men kanske att El Sistema, när man jobbar med barn som är så små kan lära 
dem att bli lika hängivna åt klasisk musik? Det är svårt att komma till en tonåring och säga, nu ska 
du börja sjunga en aria här. Jag tror att El Sistema har en viktig funktion där om man vågar och 
hålla fast vid det.  

Pedagog 4 förklarar att hon upplever att den klassiska musiken har ett annat känslouttryck och 
att den går att spela tillsammans på ett annat sätt. Popmusik bygger ganska ofta på fem 
personer, en liten grupp. Hon förklarar att det inte är något fel med det men att orkestertänket 
uteblir, även känslan av att vara med i något större och att uttrycka känslor tillsammans 
uteblir. 

Jag frågar Pedagog 4 om hon tycker att en lärare i El Sistema bör vara på ett visst sätt och om 
de skiljer sig från en musiklärare i grundskolan. Pedagog 4 svarar då att pedagoger inom El 
Sistema har samma utbildning som musiklärare i grundskolan och menar därmed att 
pedagoger i El Sistema inte har någon specialkompetens eller är speciella på så sätt. Däremot 
förklarar hon att fokuset är den stora skillnaden. En musiklärare i grundskolan har 
kunskapsmål som eleverna ska uppnå, det är fokus och det spelar egentligen ingen roll om de 
tycker det är kul eller tråkigt förklarar hon. I El Sistema är fokuset det omvända berättar hon.  

I El Sistema ska vi få barnet att växa, trivas och må bra. De ska komma samman och musiken är 
vårt verktyg, musiken är vår lek.  

Pedagog 4 ser musik som något att samlas kring för att barnen ska få utvecklas.  

Målen 
Jag undrar om Pedagog 4 kan svara på frågan om det finns några mål inom El Sistema som är 
viktigare än andra. Pedagog 4 svarar att alla mål för El Sistema går hand i hand. Hon förklarar 
att de i vissa grupper behöver jobba på att skapa en trygghet där alla vågar uttrycka sig. I 
dessa grupper menar hon att den musikaliska progressionen inte är det viktigaste. I andra 
grupper förklarar hon att det redan är tryggt och bra, i dessa grupper behöver de inte lägga 
fokus på det sociala. Istället blir den musikaliska utvecklingen mer i fokus säger hon.   

Men vi hoppas ju att de ska hitta kärlek till musiken och att det är jätteroligt att sjunga kör och 
delta i orkestern. Och att det i framtiden blommar, där föräldrar känner sig delaktiga och vi alla 
hjälps åt. Det kanske låter som jag lägger ribban väldigt lågt, att det inte ens är intressant med en 
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musikalisk progression, men det är det ju. Fast det får inte gå ut över det andra, så att barnen 
tappar tron på sig själva eller att det blir selektivt, att bara de duktiga duger.   

Pedagog 4 menar att både den musikaliska och den sociala utvecklingen är viktig inom El 
Sistema.  

Grundskolan  
I samband med att vi pratar om El Sistemas sociala mål och huruvida de skiljer sig från 
grundskolans säger Pedagog 4 att det som skiljer El Sistema från musikundervisningen i 
grundskolan är att El Sistema har ett annat fokus. I El Sistema fokuseras familjekontakten 
säger hon. Samtidigt förklarar hon att grundskolan också gör det till viss del men menar att 
det är kunskapen och att bli godkänd i alla ämnen som är det övergripande målet. I El Sistema 
är det däremot att barnen ska delta som är det övergripande målet förklarar hon. Hon säger att 
om de inte utvecklas ett dugg musikaliskt men de har funnit en plats i gruppen och de tycker 
det är roligt så är det fantastiskt.     

Sen är det ju inte så att man inte vill att de ska utvecklas musikaliskt, det har ju vi också alltid i vår 
baktanke men det bli en konsekvens av det. När jag och min kollega lägger upp lektionerna när vi 
ska ha undervisning då är det utifrån, ”ja men det här blev ett problem, hur ska vi göra för att få 
med dem där, hur ska vi få dem att vara mer entusiastiska?”. Och så tänker man hela tiden utifrån 
det. Vi utgår hela tiden från hur det tas emot, inte så att vi kompromissar med vad vi undervisar. 
Så kanske alla pedagoger i hela Sverige jobbar, inte vet jag, men jag tror att det är den stora 
skillnaden och familjerna. Att man tar med hela sammanhanget, det ska inte bara vara barnet som 
är utplockat och så har man ett utvecklingssamtal en gång i halvåret. Familjen ska ju vara en del av 
El Sistema. Och vännerna. 

Pedagog 4 menar att de utgår från den specifika gruppen och de olika individerna vid 
planering av undervisningen samt att de ser familjerna som en del av El Sistema.  

Övrigt 
Avslutningsvis ber jag Pedagog 4 berätta om vad hon anser vara det viktigaste som El 
Sistema kan bidra med i Sverige. Hon berättar att det viktigaste är att El Sistema skapar en 
mötesplats. Det finns många i Sverige som inte har någonstans att ta vägen, inget 
sammanhang och inget jobb förklarar hon. Detta skapar ett otroligt utanförskap säger hon.   

Där ser jag att El Sistema skapar något så unikt. Här är man, varannan vecka, välkommen hit med 
massa föräldrar som är i samma situation som jag, vi samlas kring barnen och vi äter lite 
tillsammans. Det är det viktigaste. Det kan jag känna faktisk när jag jobbat mer och mer att det 
finns en sådan stark tro på det. Ibland kan man ju bli oroad var vårt samhälle är på väg. Och det 
blåser Sverigedemokratiska vindar, man känner att det är segregerat. Men här samlas vi ju, här 
pratar vi med varandra och man ser att det betyder något. Det är unikt och jätte viktigt. Det 
kommer ju att betyda allt för framtiden, att barnen också ser det. Det tror jag inte att vårt samhälle 
klarar sig utan. Nu när man har startat igång det så kan jag känna, vad blir det om man tar bort det, 
vad finns det kvar då? Var går man då? Visst man kanske har sin religion och går till kyrkan eller 
moskén men var träffas vi över gränserna? 

Pedagog 4 ser El Sistema som en verksamhet där möten mellan människor kan ske.  
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RESULTATANALYS 
I denna del av studien presenteras en analys av det som presenterats i resultatpresentationen. 
De fyra pedagogernas svar analyseras i denna del genom en jämförelse. Deras svar är därför 
samlade under teman som jag fann centrala för dem alla, nämligen musik som medel, 
inkludering, pedagogens roll, El Sistema i förhållande till Kulturskolan samt El Sistema i 
förhållande till grundskolan.    

Pedagogernas bakgrund 
Inledningsvis redogör jag för pedagogernas bakgrund, detta för att tydliggöra med vilka 
erfarenheter de tar sig an arbetet med El Sistema. Tre av pedagogerna har gått en 
musiklärarutbildning vid någon av landets musikhögskolor. De har haft olika inriktningar på 
sina utbildningar, nämligen klasslärare och instrumentallärare men även klassisk inriktning 
eller rytmikinriktning. En av dem är istället utbildad danspedagog, vid vilket lärosäte framgår 
ej. De har alla hört talas om El Sistema genom någon bekant eller läst om det på Internet. Två 
av dem har själva sökt jobb inom verksamheten El Sistema medan de andra två blev 
tillfrågade. 

Musik som medel 
Pedagogerna återkommer flera gånger under intervjuerna till att musiken ses som ett verktyg 
eller medel. De förklarar att musik används som ett verktyg för socialt arbete. Efter att ha tagit 
del av informanternas svar tolkar jag det som att de uppfattar att musik kan användas som ett 
medel för att uppnå väldigt mycket. Samtliga av undersökningens informanter ger exempel på 
många sociala aspekter som barnen kan bli bättre på genom att vara med i El Sistema. Detta 
stämmer väl överens med hur Lindgren och Bergman (2014) beskriver El Sistemas tanke om 
musik som medel. De anser dock att denna tanke inte är något specifikt för just verksamheten 
El Sistema utan att tanken om musik som medel funnits med länge i Sverige.   

Abreu, grundaren av El Sistema, förklarar att hans vision är att ge barn möjlighet att utvecklas 
och hitta goda livsvägar med hjälp av musik. Han förklarar samtidigt att han menar att 
musikalisk och mänsklig utveckling går hand i hand (El Sistema, 2014). Detta verkar vara 
något som pedagogerna inte helt kan hålla med om. Pedagogerna är nämligen överens om att 
El Sistemas främsta fokus inte är att få fram de bästa musikerna utan att skapa ett bättre 
samhälle med gemenskap och samhörighet. Pedagogerna menar att det viktiga inte är hur bra 
eleverna spelar utan att de spelar och att de är tillsammans. Målet är att se vad barnen behöver 
och hjälpa dem att utvecklas, målet är social träning och medlet är musik. Detta bekräftar det 
reslutat som Lindgren och Bergman (2014) framhåller, nämligen att det inom El Sistema 
sällan talas om den musikaliska nivån. Enligt Lindgren och Bergman (2014) talas det istället 
mer om sociala mål, möjligheten att förändra samhället och tankar om musik som ett 
integrationsprojekt.  

Musikaliskt arbete som mål 
Pedagog 1 poängterar dock att hennes förhoppning är att politiker och samhället i stort också 
ska förstå att musik har ett egenvärde. Både pedagog 1 och 4 berättar att den musikaliska 
utvecklingen ska gå hand i hand med social utveckling. De förklarar detta vidare genom att 
säga att det i vissa barngrupper behöver läggas fokus på att skapa en trygghet. I dessa grupper 
är inte den musikaliska progressionen det viktigaste. I grupper där det redan finns en trygghet 
behöver inte det sociala vara fokus utan den musikaliska utvecklingen blir mer framträdande, 
förklarar hon. Detta kan sättas i relation till tron på att det sociala arbetet kan ha positiv 
påverkan på den musikaliska utvecklingen (Lindgren & Bergman, 2014).  
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Pedagog 4 säger också att den musikaliska progressionen inte får gå ut över den sociala biten 
så att eleverna tappar tron på sig själva. Hon förklarar att den musikaliska utvecklingen alltid 
finns i pedagogernas baktanke men att det snarare blir en konsekvens av arbetssättet. Detta 
skulle kunna tolkas som att de sociala målen är grundläggande medan de musikaliska målen 
kommer i andra hand. Detta kan också sättas i relation till Lindgren och Bergmans (2014) 
uppfattning om att det finns en konkurens kring vilken plats verksamhetens mål ska få ta. De 
menar att hög musikalisk kvalitet står mot social utveckling. Det skulle också kunna tolkas 
som att det finns en otydlighet kring verksamhetens arbete med målen. Det går att tolka det 
som att undersökningens informanter uppfattar att musik fungerar som ett medel samtidigt 
som det finns ett egenvärde i musik. Detta kan relateras till legitimitetsproblematiken som 
Lindgren och Bergman (2014) lyfter fram. Författarna upplever att de kan se att El Sistema 
har ett dubbelt uppdrag, nämligen att musik används som medel samtidigt som det inom El 
Sistema finns en tanke om att musiken också ska vara målet.    

Inkludering 

Familjen 
Samtliga av studiens informanter är överens om att kontakten barnens familjer är otroligt 
viktig. De tillfällen då pedagoger, barn och familjer träffar sker på samtliga berörda orter 
genom träffarna ”Vänstay”. Det som skiljer sig mellan orterna är hur ofta de har dessa träffar. 
På en av orterna träffar pedagogerna familjerna genom ”Vänstay” varannan vecka medan det 
på den andra orten är önskvärt att ses en gång i månaden även om det inte varit möjligt 
hittills. Pedagogerna på den sistnämnda orten menar att detta beror på ramfaktorer, så som 
möjlighet till lokal och samarbete vad det gäller planering. Samtliga pedagoger berättar också 
att det viktigaste med träffarna ”Vänstay” är gemenskap och att få känna tillhörighet. Detta 
kan sättas i relation till hur vikten av kontakt med familjen presenteras på hemsidan för El 
Sistema (El Sistema, 2014). Där förklarar El Sistema Sverige insikten om familjens betydelse 
för barnens lärande samt för möjligheten att nå verksamhetens mål. De presenterar en bild av 
att möten som sker genom El Sistema ger möjligheter till att umgås över språkgränser och 
kulturella gränser. El Sistema förklaras alltså som en möjlighet för familjer och barn att 
tillhöra ett socialt sammanhang (El Sistema, 2014). Detta är något som pedagogerna kommer 
tillbaka till flera gånger under intervjuerna.  

Integrering 
Något som kommer fram under intervjuerna med undersökningens informanter är att det är 
viktigt att alla i samhället har möjlighet att ta del av musiken. Detta beskrivs som ett viktigt 
mål för El Sistema Sverige (El Sistema, 2014). Det förklaras på hemsidan att musiken är en 
grundläggande del i samhället och att den når ut till alla medborgare är ett viktigt mål för El 
Sistema Sverige.   

Att den sociala delen är viktig verkar de fyra pedagogerna vara helt överens om. De säger att 
arbetet är speciellt viktigt i invandrartäta områden, utsatta områden och områden där det bor 
många nyanlända. De lyfter fram integrering som det största målet för El Sistema i Sverige. 
De förklarar att kontakten med familjerna är extra viktig i de invandrartäta områdena och att 
det finns vinster på många plan om familjerna blir inkluderade. Detta kan relateras till 
Dudamels (El Sistema, 2014) tanke om El Sistema, nämligen att skapa inkludering med hjälp 
av musiken. Pedagogerna förklarar, likt Dudamel (El Sistema, 2014) att exkludering är ett 
problem i dagens samhälle. Det verkar också som att pedagogerna, precis som Dudamel, 
uppfattar att musiken kan fungera som en väg för att skapa inkludering. Det pedagogerna 
säger om vikten av att arbetet bedrivs i utsatta områden kan också jämföras med vad Lindgren 
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och Bergman (2014) kommit fram till, nämligen att El Sistema i Sverige har som mål att 
motverka segregationsmönster och socialt utanförskap.  

Detta avsnitt kan också sättas i relation till de risker Lindgren och Bergman (2014) ser med att 
starkt satsa på ett inkluderande förhållningssätt. De menar att ett fokus på att stärka 
gruppidentiteten kan skapa en exkludering i förhållande till andra till andra grupper. 

Mötesplats  
Pedagogerna pratar också om El sistema som en mötesplats. De menar att det finns många i 
Sverige som inte har något sammanhang eller något jobb vilket kan skapa ett stort 
utanförskap. El Sistema som mötesplats kan bryta den isolering som vissa lever i och istället 
bidra till en känsla av ett tryggare samhälle, säger de. Det pedagogerna säger kring detta ämne 
skulle också kunna tolkas som att de ser musiken enbart som ett medel för att nå det egentliga 
målet, nämligen mötet. Det kan också tolkas som att de sociala målen är av högre prioritet än 
de musikaliska. Det kan alltså återigen ställas i relation till Lindgren och Bergmans (2014) 
uppfattning om att det finns en konkurens kring vilken plats verksamhetens mål ska få ta. 

Kultur 
Under intervjuerna kommer det fram att det är många grupper, religioner, folkslag och 
kulturer inblandade och att det är mötet mellan dessa som är viktigt. Pedagogerna menar att 
det finns många religioner som inte tycker om varandra men att de, genom att ha musiken i 
fokus, får något gemensamt. Detta bekräftar den bild som Lindgren och Bergman (2014) ger, 
att El Sistemas målsättning är att med musik som verktyg fungera som en interkulturell dialog 
och att verka för ett mer demokratiskt samhälle.   

Synen på kultur kan ses från två håll. Å ena sidan kan mötet mellan dessa kulturer fokuseras i 
och med att vikten av att olika grupper, religioner, folkslag och kulturer möts lyfts fram som 
en viktig del inom El Sistema. Å andra sidan kan kulturen fokuseras, i och med att det är olika 
grupper, religioner, folkslag och kulturer som möts. Vilken kultur möts de kring? Frågan är i 
vilken utsträckning det är ett interkulturellt möte som uppstår och till vilken del det handlar 
om ett möte där en mångkulturell grupp är samlad.    

Målgrupp 
Att bryta fattigdomsmönster är ett ämne som samtliga av studiens informanter lyfter under 
intervjuerna. Pedagogerna använder dock mer ofta uttryck som att bryta utanförskap och 
vikten av att verksamheten bedrivs i de områden där det finns sociala och språkliga 
svårigheter. Detta kan sättas i relation till att det på hemsidan för El Sistema Sverige står att 
målet med verksamheten bland annat är att bryta fattigdomsmönster (El Sistema, 2014).  

Det är bara Pedagog 1 som säger att det finns vissa förslag från El Sistema Sverige om hur 
verksamheten ska riktas. Hon förklarar att El Sistema Sveriges förslag är en inriktning mot 
barn och familjer i utsatta områden. Att det är just barn och familjer i utsatta grupper verkar 
även de övriga pedagogerna hålla med om. I de områdena där en av pedagogerna arbetar bor 
det många nyanlända, hon förklarar att det är viktigt att verksamheten bedrivs just där. Flera 
av pedagogerna berättar att det är pedagogerna själva som valt område där verksamheten ska 
finnas. De har dock fått i uppdrag av kommunens politiker att arbeta med integration och 
framförallt i de socialt lite tyngre områdena.  

Det framkommer också i intervjuerna att målet för El Sistema egentligen är att nå alla. De 
säger att inga ska vara exkluderade och att arbetet därför bör fokusera på de grupper som 
vanligtvis blir exkluderade. Det framkommer också att huvudfokus för hela El Sistema är att 
bryta utanförskap och att arbetet därför bör bedrivas i områden där det finns som mest 
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utanförskap. Pedagogerna förklarar att detta är områden där det finns sociala och språkliga 
svårigheter. Pedagog 4 berättar att verksamheten i dagsläget bedrivs i de områden som är 
mest utsatta, sett till socioekonomiska förhållanden. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ser jag att de fyra pedagogerna har en gemensam uppfattning om att 
arbetet med El Sistema bör bedrivas i de områden där det finns ett socialt utanförskap. Som 
jag förstår det är det som bestämt målgrupp på de berörda orterna en kombination av El 
Sistemas Sveriges förslag samt politikernas önskemål om vad verksamheten El Sistema ska 
bidra till. Valet av målgrupp kan sättas i relation med Johanson Denckers (2013) studie som 
behandlar El Sistemas bidrag till social inkludering. Johanson Dencker poängterar att det kan 
finnas risker med att så tydligt satsa på en specifik målgrupp. Hon menar att risken är att 
bilden av utsatthet eller problemområde cementeras och befästs. Detta kan i sin tur påverka 
barnen och deras självbild menar hon. Samtidigt menar hon att det troligtvis är just i dessa 
områden som satsningarna behövs som mest.    

Pedagogens roll 
I intervjuerna pratar pedagogerna om huruvida pedagoger inom El Sistema bör vara på ett 
visst sätt för att verksamhetens mål ska uppnås. De fyra pedagogerna är till en början helt 
överens om att det egentligen inte finns någon skillnad mellan pedagoger inom El Sistema 
och pedagoger inom kulturskolan och grundskolans musikundervisning. De säger exempelvis 
att pedagoger inom El Sistema inte har någon annan utbildning än pedagoger i kulturskolan 
och grundskolan, därmed har El Sistemapedagogerna inte någon specialkompetens. Det 
framgår i intervjuerna att det mer handlar om en övergripande variation mellan alla 
pedagoger. Men deras eget sätt att vara som pedagoger är detsamma inom både El Sistema, 
kulturskolan och grundskolan. 

Däremot kommer de fram till att fokuset är ett helt annat. De berättar att pedagogens roll 
inom El Sistema är att se till att barnen har kul och att de utvecklas i sin egen takt. I 
grundskolan däremot blir pedagogens roll att se till att eleverna når kunskapsmålen, säger de.  
Detta stämmer väl överens med den uppfattning som Lindgren och Bergman (2014) har, 
nämligen att pedagogen inom El Sistema likt fritidspedagogen har fokus på leken och att 
barnet främst ska ha roligt. 

Pedagog 4 berättar att det på träffarna ”Vänstay” är mycket fokus på gemenskap medan 
mindre fokus läggs på underhållning. Hon säger att hennes roll som pedagog blir väldigt 
fokuserad på det sociala och att knyta kontakter. Det blir viktigast att skapa en trevlig 
stämning och få med alla. Detta stämmer också väl överens med den dubbla kompetens som 
Lindgren och Bergman (2014) förklarar att pedagoger inom El Sistema har. De förklarar att 
det innebär att pedagogerna ska ha kompetens både utifrån en musiklärares såväl som en 
socialarbetares.  

El sistema i förhållande till Kulturskolan 
Målet med verksamheten El Sistema kan också sättas i relation till kulturskolans arbete. 
Pedagog 2 förklarar att tanken om integration ska prägla även relationen mellan El Sistema 
och kulturskolans verksamhet. Hon förklarar att det är viktigt att El Sistema och kulturskolan 
inte blir två skilda spår utan att dessa ska byggas samman. Barnen i verksamheten El Sistema 
ska integreras och bli en del av musikskolan så att de framöver kan spela tillsammans. Detta 
kan sättas i relation till Dyméns (2012) studie som jämför El Sistemas arbetssätt med 
musikundervisningen i musik- och kulturskolor. Där framgår att El Sistema och kulturskolan 
har många likheter, bland annat det gemensamma målet om att musikundervisningen ska vara 
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tillgänglig för alla. Dyméns studie visar dock på att El Sistema når fler barn som vanligtvis 
inte deltar i kulturskolans undervisning.  

El Sistema i förhållande till grundskolan 
Samtliga av studiens informanter förklarar att det finns skillnader mellan El Sistemas 
undervisning och grundskolans musikundervisning. Pedagog 1 poängterar att ”om pedagogen 
är bra” så är skillnaden i mötet med elever mycket liten. Syftet beskriver hon dock som en 
extremt stor skillnad, i El Sistema finns en gemensam strävan att möta människor från olika 
kulturer och spela ihop. Vidare förklarar hon att den strävan inte alls finns i grundskolan. 
Detta kan jämföras med läroplanen för grundskolan (Lgr11) där skolans uppdrag förklaras 
vara att ha ett internationellt perspektiv och att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang. Det förklaras också att detta är viktigt för att skapa internationell solidaritet och 
förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Vidare 
förklaras att det internationella perspektivet innebär att utveckla en förståelse för den 
kulturella mångfalden inom landet (Lgr11). I läroplanen beskrivs ämnet musik som något som 
finns i alla kulturer och är en viktig del i människors sociala gemenskap. I syftet för ämnet 
musik står också att musikundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper 
om och förståelse för olika musikkulturer. Musikundervisningen ska också ge eleverna 
förutsättningar till att utveckla förmågan att analysera och samtala om musikens olika sociala, 
kulturella och historiska sammanhang (Lgr11).    

Pedagog 1 menar att det går att bocka av nästan alla grundskolans mål i El Sistemas mål. Hon 
hävdar att ”grundskolans mål egentligen bara är att lära barnen musik fyrtio minuter i 
veckan”. Detta stämmer inte överens med läroplanen för grundskolan (Lgr11). I läroplanen 
presenteras skolans värdegrund, där tydliggörs att skolan ska förmedla grundläggande värden, 
förståelse och medmänsklighet och rättigheter och skyldigheter. I läroplanen beskrivs också 
skolans uppdrag, nämligen uppdrag som att samarbeta med hemmen, ha ett internationellt 
perspektiv och att vara en social och kulturell värld. Vidare beskriver studiens informanter 
bedömningen som en stor skillnad. Pedagog 4 förklarar att ”eleverna i grundskolan ska 
bedömas efter vissa kriterier som är väldigt tydliga och i en progression som inte tar hänsyn 
till någonting annat än årskursens progression”.     

Samtliga pedagoger beskriver den sociala biten och familjekontakten som en stor skillnad 
från grundskolan. Pedagog 4 säger dock att den sociala biten och familjekontakten till viss del 
också finns i grundskolan men att de övergripande målen ändå är kunskapen och att bli 
godkänd i alla ämnen. I El Sistema finns inget krav på kunskapsutveckling, ”barnen behöver 
inte utvecklas ett dugg musikaliskt bara de finner en plats i gruppen och har roligt”, säger 
hon. Två av studiens informanter är alltså överrens om att en skillnad mellan El Sistema och 
grundskolan är bedömningen. Pedagog 1 berättar att hon själv lämnade arbetet som lärare i 
grundskolan just på grund av bedömningen. Hon förklarar bedömningen i dagens skola som 
strikt och helt utan friutrymme. Avslutningsvis säger Pedagog 1 att ”många av målen är 
grundskolans goda tanke men där stannar det”. Utifrån den avslutande kommentaren vill jag 
lyfta fram att det i läroplanen för grundskolan faktiskt finns mål som behandlar social och 
mänsklig utveckling och att det finns fokus på möten mellan kulturer (Lgr11). Huruvida dessa 
mål endast är ”grundskolans goda tanke” är dock omöjlig att uttala sig om utifrån denna 
studie.  



 36 

DISKUSSION 
I denna del av studien kommer syfte och frågeställningar besvaras genom en diskussion av 
resultatet, det kommer att göras i relation till studiens teoretiska utgångspunkt.  

Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka El Sistemapedagogers erfarenheter av, och 
uppfattningar om, arbetet med verksamheten och dess mål. För att svara på syfte och 
frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger inom 
verksamheten El Sistema. Undersökningen har visat att pedagogerna i denna studie har 
förhållandevis liknande uppfattningar kring arbetet med målen för verksamheten El Sistema. 
Utmärkande drag från studiens resultat visar att pedagogerna ser musik som ett medel som 
kan bidra till utveckling inom en rad olika områden. Integration verkar enligt pedagogerna 
vara något av det vikigaste som El Sistema kan bidra till i Sverige. Genom El Sistema ges 
möjlighet för olika grupper, religioner, folkslag och kulturer att mötas vilket enligt 
pedagogernas uppfattning kan leda till ett tryggare samhälle. Det framgår att El Sistema 
Sverige samt politiker på berörda orter har en önskan om att verksamheten El Sistema ska 
bedrivas i utsatta områden. Dessa områden definierar pedagogerna som områden där det 
bland annat finns sociala och språkliga svårigheter. Pedagogerna menar att ett mål för El 
Sistema är att bryta utanförskap och verksamheten bör därför riktas till grupper som 
vanligtvis blir exkluderade. Samtidigt tydliggör pedagogerna att verksamheten El Sistema är 
till för alla.  

Musik som medel 
Pedagogerna visar sig i den här studien vara eniga om att musik kan fungera som ett medel. 
De nämner en rad olika saker som musik kan hjälpa människor och samhälle med. De nämner 
bland annat inkludering/”anti-exkludering”, en känsla av tillhörighet, känslan av en stor 
familj, positiv samhällsutveckling och personlig utveckling som faktorer som kan utvecklas 
med hjälp av musik. Utifrån denna studies resultat sammantaget med tidigare forskning tolkar 
jag El Sistema som en verksamhet som kan bidra till en utveckling på många olika plan vad 
det gäller både det sociala och det musikaliska. Dessa saker sammantaget blir intressant i 
förhållande till den legitimitetsproblematik som Røyseng och Varkøy (2014) finner med 
ämnet musik. De ställer sig frågande till om ämnet musik underskattas genom att legitimera 
det som ett ämne som fungerar som ett medel för att nå ickemusikaliska mål. Varkøy (2014) 
menar att det finns en svårighet i att argumentera för att saker eller företeelser har ett värde i 
sig självt. Frågan är om detta kan appliceras på El Sistema, finns det en allmän uppfattning 
om att det är en svårighet att argumentera för El Sistema som en musikalisk verksamhet?   

Verksamheten El Sistema kan å ena sidan ses som en rik verksamhet som kan nå otroligt 
många mål, även ickemusikaliska mål. El Sistema är en uttalad musikalisk verksamhet och 
kan å andra sidan ses utifrån den legitimitetsproblematik som Røyseng och Varkøy (2014) 
lyfter. Om ämnet musik blir undervärderat genom att det legitimeras som ett ämne vilket 
fungerar som ett medel för att nå ickemusikaliska mål vill jag här lyfta frågan om 
verksamheten El Sistema bidrar till denna undervärdering? Samtidigt vill jag understryka att 
målen som pedagogerna inom El Sistema uppfattar att verksamheten kan bidra till att utveckla 
är viktiga i dagens samhälle och inte på något sätt mål som är utan värde.     

Studiens resultat visar också på att pedagogerna är överrens om att mötet genom El Sistema är 
otroligt viktigt. De förklarar att genom mötet får olika grupper och kulturer möjlighet att 
träffas. Detta skulle också kunna sättas i relation till det som Varkøy (2014) förklarar som 
nyttotänkandet. Han menar att nyttotänkandet innebär att sammanföra den musikaliska 
erfarenhetens värde till en annan nyttofunktion, exempelvis politisk, ekonomisk, pedagogisk, 
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social, hälsomässig eller religiös funktion. Utifrån denna studies resultat tycker jag mig se att 
pedagogerna har ett nyttotänkande vad det gäller verksamheten El Sistema. Detta har visat sig 
genom pedagogernas beskrivningar om hur El Sistema kan bidra på ett politiskt, pedagogiskt, 
socialt, hälsomässigt och religiöst plan. Nyttotänkandet är också något som framkommer i 
Lindgren och Bergmans (2014) forskning, de beskriver hur El Sistema uppfattas bidra till 
social utveckling, möjligheten att förändra samhället samt att se musik som ett 
integrationsprojekt.  

El Sistema i förhållande till grundskolan  
Det framkommer i den här studien att pedagogernas uppfattning är att El Sistema inte skiljer 
sig särskilt mycket från någon annan musikalisk undervisning. Det framgår att målen för El 
Sistema Sverige och målen för grundskolan uppfattas vara relativt lika i teorin men att de i 
praktiken visar sig skiljas åt eftersom pedagogerna anser att det i grundskolan ”bara handlar 
om att lära barnen musik”. Detta kan sättas i relation till läroplanen för grundskolan (Lgr11) 
där det tydligt framgår under rubrikerna skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål 
och riktlinjer samt syftet med ämnet musik att det i dagens skola finns fler mål än just de 
ämnesspecifika (för vidare jämförelse se bakgrund och analys). Det kan också jämföras med 
Varkøys (2014) beskrivning om nyttotänkandet, nämligen att det finns mål att nå utanför de 
ämnesspecifika målen.     

Det kan också sättas i relation till en av studiens frågeställningar: Hur skiljer sig El Sistemas 
mål om social och mänsklig utveckling från den obligatoriska grundskolans? Om 
resonemanget i föregående stycke har relevans skulle det innebära att målen i teorin är relativt 
lika. Det finns i de båda verksamheterna formulerade mål som verkar ha ett internationellt 
perspektiv och fokus på social och mänsklig utveckling (Lgr11). Huruvida målen uppfylls i 
verkligheten inom de båda verksamheterna kan jag omöjligt uttala mig om utifrån denna 
studie. En fråga som kan lyftas i anslutning till detta är huruvida musikundervisningen i 
grundskolan, på samma sätt som musikundervisningen i El Sistema, använder musik som ett 
medel?  

Metoddiskussion 
I denna studie har jag undersökt vilka uppfattningar och erfarenheter pedagoger inom El 
Sistema har av arbetet med verksamheten och dess mål. Jag har intresserat mig för hur 
pedagogerna uppfattar målen som behandlar social och mänsklig utveckling. Jag valde att 
använda kvalitativa intervjuer som metod vilket jag upplever har gett mig bred och gedigen 
data till studien. 

Det är möjligt att den intervjun som genomfördes med två svarspersoner samtidigt gav mig ett 
annat resultat än om de genomförts som två enskilda intervjuer. Det skulle kunna vara så att 
pedagogerna valt att avstå från att utveckla sina svar på grund av kollegans närvaro. Detta var 
dock inget jag upplevde under intervjun. Det skulle också kunna vara så att pedagogerna 
utvecklade varandras svar genom att det skapades en dialog dem emellan.  

Det är möjligt att studiens resultat blivit annorlunda om samtliga svarspersoner varit utbildade 
musiklärare. Jag tänker här på att en av informanterna i denna studie var danspedagog. Såhär i 
efterhand ser jag dock inte detta som ett problem då huvudsaken för mig var att genom 
pedagoger verksamma inom El Sistema undersöka verksamheten El Sistema utifrån 
pedagogernas erfarenheter och uppfattningar om verksamheten. Det är också möjligt att 
resultatet skulle blivit ett annat om jag intervjuat pedagoger på helt andra orter.  
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Studiens relevans  
Jag upplever denna studie och dess ämne som relevant eftersom El Sistema är ett aktuellt 
ämne och en verksamhet som är under framväxt på många platser både i Sverige och i 
världen. Jag tror att det är viktigt att följa verksamheten under denna framväxt och skapa en 
förståelse för olika sätt att tänka kring verksamheten. Jag tror också att det är viktigt att 
problematisera verksamheten ur ett vetenskapligt musikpedagogiskt perspektiv. I denna 
undersökning har jag intresserat mig för människors erfarenheter och uppfattningar om en 
företeelse, nämligen El Sistema. Avsikten har varit att skapa en djupare förståelse för 
erfarenheter och uppfattningar som finns inom den. Det finns validitet i studien då studiens 
resultat kopplas samman med tidigare forskning samt teoretisk utgångspunkt. Jag tror också 
att många pedagoger inom El Sistema skulle känna igen sig i mina informanters 
beskrivningar.   

Förslag till vidare forskning 
En studie liknande denna skulle kunna bedrivas men med ett större och mer omfattande urval. 
I denna studie framkom frågan om verksamheten med El Sistema och dess mål om social och 
mänsklig utveckling kan bidra till förbättringar i skola och samhället? Detta är en fråga som 
kräver en mer omfattande forskning men som vore intressant att undersöka vidare.  

Denna studie har fokuserat målen som berör social och mänsklig utveckling. En liknande 
studie skulle också kunna bedrivas men med fokus på de mål som berör musikalisk 
utveckling.  

Många av de genomförda studierna på ämnet har ett lärarperspektiv. En studie med samma 
ämne men ur ett barnperspektiv vore intressant.   
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BILAGA 

Intervjufrågor 
 
Bakgrund  

• Kan du berätta lite om dig själv – t.ex. hur länge du arbetat som musiklärare och var? 
• Hur kom det sig att du började intressera dig för musik? 
• Kan du berätta lite kort om El Sistema för en person som inte vet vad det är? 
• Hur blev du involverad i arbetet med El Sistema? 

Gruppen 

• Som jag har förstått det arbetar ni mycket i grupper…? 
• Varför är det så bra med det? 
• Hur många är det i varje grupp? 
• Hur gamla är eleverna? 
• Riktar sig El Sistema till någon speciell målgrupp? 

Det individuella perspektivet 

• Vad tror du att barnen tycker är bra med El Sistema? 
• Vad tror du att dom kan bli bättre på genom att vara med i El Sistema? 
• Hur kan man se att barnen utvecklas då? 
• Vad är det för något som barnen utvecklar?  

Familjen 

• Jag läste på El Sistemas hemsida om att kontakten med familjerna är viktig, varför är 
det så viktigt? 

• Hur ofta har ni kontakt med eller träffar föräldrarna? 
• Vad gör ni när ni ses? 

Förebildning 

• Kan du berätta någonting om det här med förebildning? 
• Ni verkar jobba mycket med förebilder, kan du berätta lite hur ni tänker kring det? 
• Vad innebär förebildning för dig? 
• Finns det någon som barnen ser upp till? 

Tiden 

• Varför är tiden så viktig? 
• Hur ofta träffar du eleverna? 
• Hur långa är lektionerna? 

Genre, metod och form 

• Vad brukar ni göra när ni träffas? 
• Vad spelar ni för musik då? 
• Varför tror du att klassisk musik verkar ha en särställning inom El Sistema i 

Venezuela? 
• Vet du hur man har resonerat kring det här med genre inom ES i Sverige? 
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• Finns det något speciellt ”El Sistema-material”? 
• Hur gör du när du planerar en lektion?  
• Hur skulle du beskriva ditt sätt att undervisa? 
• Vad tycker du att en lärare i El Sistema bör göra… Vad kan vara skillnad mot vanliga 

grundskolan tror du?  

Målen 

• Finns det några mål som är viktigare än andra?  
• Vilka är det i så fall och varför? 

Grundskolan 

• Vad är det för skillnad mot musiklektionerna i grundskolan då?  
• Har inte grundskolan typ samma mål som El Sistema? 
• Jag tänker t.ex. på målen med social o mänsklig utveckling, dom finns ju i 

grundskolan också, är El Sistema ganska likt musiken i grundskolan då? 

Övrigt 

• Vad är det viktigaste med El Sistema i Sverige? Vad kan ES bidra med? 
• Finns det något annat som du vill berätta? 


