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Sammanfattning 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur elever kan växa socialt genom El Sistema. El 
Sistema är en orkesterinriktad musikskola med stort socialt engagemang. El Sistema har sina 
rötter ifrån Venezuela där det startades som ett projekt för att bryta fattigdom och kriminalitet. 
I Sverige är funktionen annorlunda. De vill jobba mot ett bättre samhälle samt ge barn och 
ungdomar djupare musikaliska kunskaper. Undersökningen har skett på El Sistema Bredäng, 
Stockholm. Metoden för uppsatsarbetet har inneburit intervjuer med lärare, elever och 
föräldrar samt observationer av lektioner för stråk och brass, blåsorkester, symfoniorkester 
samt uppträdanden.  

Genom observationerna upptäcktes två sociala områden som El Sistemas verksamhet 
genomsyras av, nämligen en tydlig struktur under lektionerna och en bred social samvaro på 
såväl som utanför lektionerna. Detta åtföljs dessutom av en glädje som blir en direkt positiv 
effekt av såväl musikalisk som social utveckling. Jag har valt att inte undersöka den 
musikaliska utvecklingen, men i min studie framgår att den sociala utvecklingen är en 
förutsättning för den musikaliska utvecklingen, och därför blir det svåra att skilja dem åt. 
Slutsatsen är att barn växer socialt genom att lära sig arbeta strukturellt och disciplinärt samt 
genom att förhålla sig till en grupp. Detta visar att musiklärare borde vara medvetna om 
barnens sociala utveckling och att den är viktig för den musikaliska processen.     
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Förord 
Mitt intresse för barns sociala utveckling inom undervisningen började ta fart då jag 
genomförde en resa till Indien under hösten 2014. Under denna resa fick jag för första gången 
upp ögonen för hur min gåva i musik kunde användas till djupare syften än musikaliska. Jag 
kunde se hur människor växte med olika medel och i det började jag förstå varför jag tror jag 
blivit kallad att vara musiklärare. Jag älskar att få vara med att inspirera barn och ungdomar 
och jag ser det som ett privilegium att jag får vara med och bidra positivt till någon annans 
människas liv. År 2015 blev jag första gången introducerad i El Sistema och jag fastnade vid 
pedagogernas sociala engagemang i barnen, något jag inte sett i kulturskolan där jag själv 
växte upp. Detta blev min ingång i El Sistema och jag beslöt mig tidigt för att jag ville göra 
fortsatta studier inom den verksamheten, som nu lett fram till denna studie.    

Jag vill först och främst tacka El Sistema Bredäng och alla lärare som jag arbetat med där 
under denna studie. Tack att ni tog er tid med mig och att jag fick vara med på era lektioner. 
Tack också alla barn och föräldrar jag fick träffa. Ett speciellt tack till min handledare Ronny 
Lindeborg som hjälpt mig på vägen med goda råd och akademisk insyn. Jag vill även tacka 
min underbara Sarah som pushat och trott på mig. Sist men inte minst vill jag tacka mitt allt 
som alltid finns hos mig och givit mig idéer och inspiration. Utan er hade denna studie aldrig 
blivit av. Tack! 

 

Markus Johansson 
Huddinge 1/12 - 2016 
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1 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs social utveckling med musik som medel samt hur de estetiska ämnena 
visat sig påverka samhälle och individ. Därefter beskrivs vad El Sistema är, dess historia samt 
hur de jobbar med musik.  

1.1 Social utveckling inom musikundervisning 
 
Grundskolan har fått utstå mycket kritik de senaste åren. En stor debatt väcktes i Sverige om 
den svenska skolan efter PISA-studien som publicerades i december 2013 (Skolverket, 2016). 
Studien visade då att svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap hade sjunkit från att varit över medelsnittet till att fallit under genomsnittet för 
elevers förståelse inom dessa ämnen. Såväl politiker som forskare har framfört synpunkter på 
hur skolan borde förändras. Enligt läroplanen för grundskolan ska skolan främja alla elevers 
utveckling och väcka en livslång lust att lära, samt i samarbete med hemmen främja elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare (Lgr 11, s. 7 och 9).  
 
Anne Bamford, professor i pedagogik, är idag en av världens främsta förespråkare för kreativ 
undervisning. Hon genomförde år 2004 på uppdrag av UNESCO en internationell analys 
kallad The Wow factor av skolans estetiska undervisning i 170 olika länder. Hon säger att de 
estetiska ämnena ökar elevers självförtroende och samarbetsförmåga, samt att de stärker det 
sociala samspelet (Bamford, 2006). Bamford berättar även om sin egen erfarenhet som 15-
åring då hon med hjälp av drama i undervisningen fick en helt ny attityd till skolan. Detta 
resulterade i att hon presterade bättre i övriga ämnen. 

Forskning kring social utveckling och jämlikhet i musikundervisningen har uppmärksammats 
runt om i världen. Forskningen har handlat om musikens betydelse i en demokrati (Woodford, 
2005; Gould, 2008), musikens betydelse för identitetsutveckling (Ruud, 2007; Tarrant et.al., 
2002) och alla människors rättighet till kulturutövande (Campbell et.al., 2005; Elliot, 2012). 
John Dewey, amerikansk filosof, psykolog och pedagog skrev: 

Government, business, art, religion, all social institutions have a meaning, a purpose. That 
purpose is to set free and to develop the capacities of human individuals without respect to race, 
sex, class, or economic status. And this is all one with saying that the test of their value is the 
extent to which they educate every individual into the full stature of his possibility (Dewey, 
1920, s. 186). 

Dewey framhöll att det fanns en större mening med utbildning, vilket var att förbereda elever 
till att delta i ett demokratiskt samhälle och däri bidra till gott. Dewey var en förespråkare för 
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pragmatism, det vill säga frågor som har att göra med praktiska följderna av olika tankesätt 
och handlingar (Dewey, 1980). Skolmiljön har enligt Dewey främst tre funktioner. Den första 
är att skolan ska tillhandahålla en förenklad miljö där eleven ges grundläggande egenskaper 
som är essentiell för hans vidare utbildning. Den andra funktionen är att skolan ska eliminera 
de negativa faktorer som finns i samhället, det vill säga sådant som kan ge negativa effekter 
på människan. Den tredje funktionen är att skolan ska se till att varje elev skall få 
förutsättningar för att ”höja sig över sina egna begränsningar” genom att tillhandahålla goda 
relationer med en bredare social miljö (Dewey, 1980). Det innebär möjligheter till önskad 
förändring. Utbildningen ska kunna väcka intresse hos eleverna för sociala relationer samt 
uppmuntra till intellektuella vanor vilket underlättar genomförandet av sociala förändringar 
(Dewey, 1980). Därför ska skolan bygga på social gemenskap där individer fritt kan få 
samverka för att lösa uppgifter. Elevernas egna intressen ska få ligga till grund för 
verksamheten och varje individ uppmanas att aktivt delta och utveckla gruppen, allt under 
klara mål och riktlinjer som eleverna förväntas följa under lärarens ledning. 
 

1.2 Social samvaro  
El Sistema bygger all sin verksamhet på orkester och kör som en central mötesplats för 
demokratisk skolning. Eleverna ska tillsammans och individuellt kunna ta till sig musiken och 
lära sig det svåra, vackra och roliga (Hemsida: El Sistema, 2016). Gruppen blir ett medel för 
att utveckla elevernas potential som kulturella, empatiska och demokratiska människor, samt 
lära sig att visa varandra respekt och hitta sin plats. Christian Färnqvist (2008) gjorde en 
examensstudie bland kulturskoleelever där han undersökte hur kulturskolan kan få en elev att 
fortsätta spela när de väl börjat. Han lyfter bland annat upp gruppundervisningen som en av 
de faktorer som får elever att stanna. Vad denna undervisningsform ger är ett socialt samspel 
där gruppkänslan gör att man får ett sammanhang och motivation. Även Bamford (2004) 
säger i The wow factor att integrerad undervisning stimulerar till ett mera motiverande och 
självständigt sätt att lära. Hon säger: 
 

Om barnen jobbar tillsammans i en pjäs, med en väggmålning eller sjunger i en kör är de inte 
längre enskilda individer utan en grupp som arbetar tillsammans. Det är mycket viktigt för den 
sociala sammanhållningen, inte minst nu när vi har så många mångkulturella klassrum med barn 
från hela världen bredvid varandra. (Höglund, 2009, s. 18) 
 
 

Gruppen genomsyras i El Sistemas verksamhet på flera plan. De beskriver orkestern som ett 
”mikrokosmos” där alla får plats, ta ansvar och hitta sin funktion i orkestern. Idealet är även 
att professionella musiker ska vara förebilder för eleverna. Föräldrars engagemang genom 
föräldraträffar är också något som lyfts fram som en pedagogisk strategi (Hemsida: El 
Sistema, 2016).  
 
Den sociala samvaron går även utanför klassrumsmiljön då El Sistema också fungerar också 
som ett projekt som arbetar med social inkludering. Sofie Johanson Dencker (2013) behandlar 
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i sin studie hur El Sistema arbetar med social inkludering. Resultatet visade att inte bara El 
Sistemas elever och föräldrar påverkas positivt utan även stadsdelen. Barnen får en stärkt 
självtillit och känsla av grupptillhörighet och familjer i det området där studien genomfördes 
träffas nu mera regelbundet och möts över kulturella gränser (Johanson Dencker, 2013). I 
förlängningen, menar Johanson, kan detta leda till en mer positiv självbild hos invånarna i 
stadsdelen.  

1.3 El Sistema 
José Antonio Abreu är mannen bakom El Sistema som satte igång projektet år 1975 med elva 
ungdomar som spelade tillsammans i ett garage. Abreu är utöver orkesterledare också erkänd 
ekonom, musiker, kompositör, psykolog, filosof, lärare och politiker. Därifrån växte El 
Sistema fram, inte bara som en orkesterverksamhet utan även som en fostransmetod baserad 
på idén om att man genom att lära ut orkesterdisciplin främjar social och intellektuell 
utveckling och på så vis ger alternativ bortom fattigdom, gatuvåld och kriminalitet. Därför var 
och är El Sistemas syfte att skapa ett bättre samhälle. Abreu säger: 

  
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)  

 
Abreu imponerades av Moder Theresas livsåskådning och syn på mänsklig fattigdom, vilket 
blivit ett viktigt fokus för El Sistema i Venezuela att motverka. I februari 2015 firade El 
Sistema i Venezuela 40 år. Drygt 600 000 musikelever i Venezuela gav en miljon konserter 
på gator och torg, fängelser, skolor, sjukhus, fotbollsplaner och i konserthus under en månad. 
De spelade i många olika sammanhang för släkt och vänner, presidenten och övriga politiska 
ledare, internationell press och andra kända klassiska musiker. 
 
År 2015 gick drygt 620 000 barn i den venezuelanska statligt finansierade musikskolan. Målet 
är att inkludera en miljon barn år 2018. I Venezuelas kåkstäder placeras musikskolorna för att 
göra undervisningen tillgänglig för de sämst bemedlade barnen och deras familjer. Många 
barn kommer varje dag för att spela och sjunga här flera timmar. Det finns ett förebildande 
system som går ut på att barnen själva lär ut till den som inte kommit lika långt. Detta bidrar 
till en socialisering som man menar blir avgörande för både det musikaliska resultatet, den 
personliga mognaden och den individuella framtiden. Ett ansvarstagande för sin egen – men 
också andras – utveckling (Clausson & Thanner, 2015) 
 
I El Sistema Sveriges programförklaring står det att projektet bygger på orkester- och 
körverksamhet som en central mötesplats för demokratisk skolning. På El Sistemas hemsida 
står det att syftet är att ge barn och ungdomar verktyg att själva och tillsammans med andra 
erövra musiken och att som individ och grupp lära sig det svåra, vackra och roliga att med 
orkestern och kören som medel uppfylla sin potential som kulturella, empatiska och 
demokratiska människor (Hemsida: El Sistema, 2016). El Sistema vill också bidra till social 
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integration och genom ensemblespelet bygga relationer för att uppnå de musikaliska målen. 
Ledord är respekt, rutin och kontinuitet. Malin Aghed, utvecklare inom stiftelsen, menar att 
det viktigaste är att musikundervisningen gör skillnad för många barn och deras familjer. Hon 
säger också att det inte alltid är fråga om att alla elever inom El Sistema ska utvecklas till 
professionella musiker men ibland kan El Sistema ge en familj ett värdefullt socialt nätverk 
och trygghet (Clausson och Thanner, 2015). 
 
Hittills finns El Sistema i 20 kommuner i Sverige och sammanlagt är det 7000 barn som deltar 
i verksamheten som sysselsätter cirka 200 lärare. El Sistema fyller olika funktioner i olika 
städer, ibland även i olika stadsdelar. Monica Lindgren, professor i musikpedagogik, säger att 
här behöver vi se El Sistema ur ett svenskt perspektiv, liksom andra länder måste sätta sin 
verksamhet i sin specifika kontext (Bergman & Lindgren, 2014). Om man inte 
kontextualiserar kan man inte heller göra någon korrekt utvärdering. I Caracas, Venezuela, 
tillbringar barnen 20-25 timmar i veckan, efter skoltid, med musik och därtill övar de hemma. 
Detta framstår som mycket jämfört med El Sistema Sverige, men barnens motivation i 
Caracas är också högre än vi rimligen kan föreställa oss. Där kan det utan omsvep handla om 
ren överlevnad. I Sveriges segregerade stadsdelar kan El Sistema ge förutom glädje i att ägna 
sig åt musik, en möjlighet att komma in i ett socialt sammanhang. Enligt Lindgren och 
Bergman lyckas El Sistema bättre än den kommunala musikskolan att integrera barn och unga 
oavsett klasstillhörighet. De menar att det fortfarande råder en marknadsanpassning i 
musikskolan som i första hand attraherar barn ur medelklassen (Bergman & Lindgren, 2014). 
Den stora skillnaden mellan El Sistema och kulturskolan, menar Bergman och Lindgren, är att 
hos El Sistema finns ett större bildningsideal i form av orkesterverksamhet med västerländsk 
konstmusik och orkesterinstrument i fokus, medan kulturskolan vilar i armarna på 
marknadskrafterna (Bergman och Lindgren, 2014) I El Sistema verkar förhållandet vara det 
motsatta. 
 

1.4 Sociala och musikaliska syften 
 
Tanken om att musik kan ha en social utvecklingspotential är på intet sätt en ny företeelse. 
Bergman och Lindgren säger att ”ända sedan 1800-talets början har det i Sverige funnits en 
föreställning om att förhöjd bildningsnivå hos socialt missgynnade grupper kan ha en positiv 
inverkan både på individen och samhällsutvecklingen” (Bergman & Lindgren, 2014, s. 108). 
Däremot är El Sistema nya med sin dubbla målsättning som fokusera på såväl social som 
musikalisk utveckling. Som nämnt tidigare kan funktionen se olika ut beroende på var i landet 
det befinner sig. I vissa städer framhävs El Sistema att vara mer som ett socialt 
välgörenhetsprojekt, medan andra vill betona skolan som en orkesterverksamhet.  
 
Forskarna framhäver också att det är intressant att det är just konstmusiken som prioriteras, 
istället för populärmusiken som musikundervisningen idag helt domineras av. Föräldrarnas 
medverkan och engagemang i barnens undervisning har visat sig spela en stor roll för 
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elevernas motivation, självkänsla och tillfredsställelse. En utgångspunkt i forskningen är 
också att kunskap och identitet skapas i situationer där människor interagerar med varandra i 
kollektiva övningar och i relation till kunskap som överförts från tidigare generationer 
(Bergman & Lindgren, 2014). 

1.5 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur barn växer sociala genom El Sistemas 
verksamhet. Utifrån det kommer jag vidare undersöka hur pedagoger förhåller sig till den 
sociala utveckling de upplever genom verksamheten. Två forskningsfrågor kan formuleras:    

• Hur utvecklas barnen socialt i El Sistema Sverige idag? 

• Vilka förhållanden har pedagoger till den sociala utvecklingen bland eleverna? 
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2 Metod 
I denna del beskrivs de tillvägagångssätt jag gjort under studiens datainsamling. Dessa är 
kvalitativa intervjuer med två lärare, en förälder samt cirka tio barn. Jag har även använt mig 
av direktobservationer utav lektioner i stråk- och brassundervisning, blåsorkester, 
symfoniorkester samt familjeträffar. Jag var på El Sistema Bredäng i cirka tre veckors tid och 
gjorde dessa observationer. Djupintervjuerna tillsammans med mina egna observationer ger 
en bra förutsättning för de sociala frågor som jag vill undersöka.  
 
Jag har i denna undersökning använt mig av kvalitativ forskningsmetod. I en kvalitativ 
forskningsmetod kan man upptäcka företeelser och få uppfattningar beskrivna (Patel & 
Davidson, 2011). Kvalitativa studier kan dock variera i sin utformning och därför är det 
viktigt att beskriva processen från hur frågan uppstod till analysen genomfördes och hur 
resultatet redovisades (Patel & Davidson, 2011). De metoder jag valt att använda mig av är 
samtalsintervjuer, enkätundersökning samt direktobservationer.  
 
Jag valde att genomföra samtalsintervjuer med två pedagoger, en förälder och ett antal barn. I 
en samtalsintervju finns en uppsättning färdiga frågor eller teman som skall gås igenom med 
varje svarsperson, men beroende på hur samtalet utvecklar sig kan frågornas ordningsföljd, 
formulering och innehåll variera mellan intervjuerna. Samtalsintervjuundersökningar vill 
kartlägga människors uppfattningar på ett område för att därigenom utveckla begrepp och 
definiera kategorier (Esaiasson et.al., 2007). Det är inte heller personerna som står i centrum 
vid intervjun, utan de olika uppfattningarna och tankekategorier som personerna ger. 
Samtalsintervjuundersökningar ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade 
(Esaiasson et.al., 2007). 

 
En stor fördel med direktobservationer är att forskaren finns på plats och gör iakttagelser med 
egna ögon. Direktobservationer är särskilt lämpade då man vill studera processer eller 
strukturer som kan vara svåra att klä i ord för inblandade parter (Esaiasson et.al., 2007). En 
observation är uppmärksamt iakttagande och betoningen ligger vid observationsstudier på 
icke-verbala data (vad folk gör) och inte på språkliga utsagor (vad folk säger). Jag valde att 
vara en icke-deltagare. Jag observerade lektioner under en två veckors period, måndag – 
onsdag varje vecka. Det var både brassklasser, stråkklasser, blåsorkester, stråkorkester, 
symfoniorkester samt konserter. Åldern på klasserna var från sju till nio år. Jag gjorde 
fältanteckningar under lektionstiden. Ibland var fokuset annorlunda, då jag intresserade mig 
för ett visst problem, hur pedagogerna handlade i vissa situationer eller hur barnen reagerade 
på något.    

Under hösten 2015 fick jag kontakt med El Sistema i Bredäng genom ett projekt som jag 
genomförde där med en grupp ifrån Kungl. Musikhögskolan Stockholm. Där jobbar ungefär 
15 lärare och elevantalet varierar mellan 70 och 90 barn. Eleverna här har tre lektioner i 
veckan, måndag – onsdag. På måndagar och tisdagar träffas eleverna i respektive 
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instrumentgrupp för att spela tillsammans i ungefär 50 minuter. Grupperna skiljer sig stort i 
antalet, allt från 3 – 15 barn i varje grupp. På onsdagar är det blåsorkester/stråkorkester för 
årskurs 1 och därefter symfoniorkester för resterande årskurser, alltså 2-4. På grund av min 
tidigare kontakt och den jämförelsevis etablerade verksamhet Bredäng innehar, föll det sig 
naturligt att genomföra denna studie där.  

Jag genomförde samtalsintervjuer med två pedagoger. Den ena, Sanna, har jobbat där i ett år 
och är stråklärare. Den andra, Daniel, som är brasspedagog, har jobbat inom El Sistema i 
totalt sex år och två av dem på El Sistema Bredäng. Dessa båda intervjuer spelade jag in med 
min telefon och transkriberade materialet, analyserade och sökte efter mönster och olikheter. 
Jag genomförde en intervju med en förälder, Per, till ett barn som går på El Sistema. På grund 
av ett kommunikationsfel blev det bara en förälder som blev intervjuad, men tanken var att 
två föräldrar skulle bli intervjuade så jag kunde jämföra deras svar. Jag genomförde även ett 
antal elevintervjuer där de flesta intervjuer gjordes i grupp av olika storlek. Dessa intervjuer 
blev av mera spontan art, eftersom jag inte fick någon enskild tid med eleverna. Intervjuerna 
tog därför rum efter lektionstid i korridoren eller på väg in till nästa lektion. Jag genomförde 
ingen inspelning här utan elevernas svar skrev jag ner som anteckningar efter att intervjun var 
klar.  

Alla deltagarna är anonyma och deras namn är fingerade. Samtliga har muntligen godkänt att 
vara med i undersökningen. 

Utifrån mina direktobservationer samlade jag på mig cirka tio sidor råmaterial som är mina 
egna fältanteckningar ifrån min tid på Bredäng. I min analys kommer jag utgå ifrån det 
materialet, tillsammans med intervjuerna.  

2.1 Metoddiskussion 
En av de större svårigheterna jag mötte i mina studier var hur och på vilket sätt jag kunde se 
att en social utveckling hade ägt rum. Kan vi mäta en social utveckling? Vad är det för något? 
I min förundersökning förstod jag att den sociala utvecklingen kan skildras på olika sätt, vilka 
nämndes i bakgrunden. När jag gav mig in i min observation av El Sistemas verksamhet 
visste jag inte inom vilka områden jag skulle se en utveckling. För att kunna observera en 
utveckling av en abstrakt term krävs en längre observationstid, vilket denna kurs inte hade 
utrymme för. Det som istället blev intressant under dessa tre veckor blev i vilka avseenden 
pedagoger jobbar med den sociala utvecklingen. Utifrån det kunde jag se om eleverna gavs 
möjlighet att utvecklas socialt. Denna studie har inte omfattat observation av barnens tid 
utanför skolan och därför är den begränsad till hur barnen kan ta till sig social kunskap under 
skoltid.   
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3 Resultatanalys 
Utifrån mina observationer, intervjuer och enkäter så framkom det två olika nyckelområden 
som genomsyrade hela verksamheten. Dessa nyckelområden är relaterade till den sociala 
aspekten av El Sistema, vilket går i linje med mina forskningsfrågor. Dessa är struktur och 
social samvaro. Jag har även valt att presentera ämnet ”glädje”, som inte är en social 
utveckling, men vad jag valt att kalla en direkt följd av såväl musikalisk samt social 
utveckling. Jag har i detta kapitel valt att dela in dessa i tre rubriker. Inom varje rubrik finns 
en sammanställning av det råmaterial som jag fått efter min undersökning.    

3.1 Struktur 
Struktur jobbar pedagogerna mycket mot att uppnå i all verksamhet. I detta fall finns det två 
slags strukturer – strukturerade lektioner samt struktur bland eleverna.  

3.1.1 Strukturerade lektioner 
I ett samtal med en lärare berättade hon att ungefär 95 procent av lektionerna är aktiviteter 
som barnen känner igen ifrån tidigare lektioner. Detta har jag sett flera exempel på. 
Lektionerna börjar alltid på samma sett. I stråkklasserna börjar de med att gå in i klassrummet 
till en och samma låt och ombeds att lyssna vilka instrument som spelar. Det blir ganska 
stämningsfullt och barnen och lärarna intar en slags spänning för vad som ska komma härnäst. 
De sjunger en ”hejsång” och andra sånger som de sjungit förut. De gör även övningar som de 
känner igen. Det finns alltid en planering för varje lektion där eleverna kan läsa vad de ska 
göra och i slutet av lektionen får eleverna bocka av på planeringen ifall de genomfört 
planeringen eller inte.  
 
På brass-lektionerna går det till på ungefär samma sätt. Barnen går in till en marsch och en 
utav eleverna får spela en ton då det är dags för varje elev att gå in i klassrummet. Väl därinne 
sjunger även de sånger och spelar saker de tidigare känner igen. Varje barn har dessutom sitt 
namn på en stol. Lärarna berättar för mig att de har fått ändra om och tänka mycket på hur de 
placerar barnen. När barnen går i ettan går lärarna och möter eleverna där de har sina grejer i 
korridoren. El Sistemas lokaler ligger på källarplan och därför har barnen tidigare fått gå en 
längre sträcka själva till El Sistemas klassrum. Då har det tidigare blivit stökigt och ibland har 
de börjat bråka på vägen till klassrummet. Genom att möta barnen i korridoren har lärarna 
märkt att strukturen kan bibehållas även utanför klassrummet. 
 
Lektionsplaneringen och lärarnas metod för utlärningen har också stor vikt vid bibehållande 
av strukturen i klassrummet. Pedagogerna fångar upp barnen genom att dra dem till målen för 
lektionen. I samtal med lärare framkommer att en tydlig planering och mål för lektionen 
skapar trygghet bland elever och lärare. En förälder uttrycker att hans barn får mera struktur 
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härifrån än han får ifrån vanliga skolan, vilket leder till att han blir mera lugn i El Sistemas 
miljöer.  

En tydlig struktur är särskilt viktig eftersom undervisningen sker i större grupper om 12-15 
elever. Trots detta upplever lärarna svårigheter med att undervisa så stora grupper. De 
pedagoger som jag intervjuade ser dock att det finns både för- och nackdelar med att ha så 
stora grupper. Brassläraren Daniel uttrycker att det är svårt att få till någon process i deras 
musikaliska utveckling med en stor grupp och formatet inbjuder till en viss rörighet. Sanna 
som är stråklärare tycker att barnen får höra deras egna klang för lite. De får försöka jobba 
med det under kortare stunder då barnen får spela små solon under lektionerna. På 
Slättgårdsskolan där hon också undervisar berättar hon att då brukar hon låta eleverna få 
stanna kvar efter lektionen och spela med ackompanjemang om de vill. Hon menar att barnen 
får växa när de hör sin egen klang. 

3.1.2 Struktur bland eleverna 
Pedagogerna som jag intervjuat uttrycker att en förutsättning för att eleverna över huvud taget 
ska kunna utvecklas musikaliskt är att det finns en viss struktur bland eleverna. Daniel säger 
att få struktur bland eleverna är en av de största utmaningar lärarna har, men för att kunna 
komma till musiken måste barnen ha förutsättningarna för att kunna spela, alltså det måste 
finnas förhållningsregler. Daniel säger även: ”Jag tror inte det är vår uppgift att fostra barnen, 
utan vår uppgift är att vara en så bra musikundervisning som möjligt, och som en biprodukt 
kommer eleverna lära sig att relatera till omvärlden, i den ordningen”. Han hoppas att 
strukturen och disciplinen som barnen får med sig härifrån kommer sträcka sig även utanför 
skolans ramar. Många gånger då det blivit oroligt har pedagogerna fått bryta i undervisningen 
och prata med eleverna om hur viktigt det är att alltid göra sitt bästa och att följa 
läraren/dirigenten. I mina egna fältanteckningar har jag kallat detta för ”powertalk” och kan 
beskrivas som en ”timeout”, alltså undervisningen upphör för ett kort ögonblick och lärarna 
försöker få tillbaka eleverna på banan igen, vilket inte alltid varit helt enkelt. Daniel tror att 
det är viktigt att eleverna får lära sig att relatera till en slags auktoritet längst fram, i form av 
lärare eller dirigent. Sanna säger att om man dessutom sätter sådana saker tidigt så har man 
som pedagog mycket nytta av det i undervisningen. Vidare säger hon att barnen måste få tillit 
till den auktoriteten och veta att om de gör som han eller hon säger kommer att utvecklas.  

 
Ifrån intervjun med Daniel framkom även att det finns en förväntan ifrån många föräldrar att 
skolan ska fostra barnen. Daniel tycker att detta är problematiskt. Det finns en ”instant 
qualification mindset”, alltså att lyckas direkt utan varken disciplin eller träning, vilket är 
motsatsen till vad El Sistema håller på med. Daniel upplever att föräldrar över lag inte kräver 
något ifrån deras barn och de lägger utvecklingen i deras barns händer. Daniel säger: ”… de 
(föräldrar) inte står upp för de värden som musiken ändå företräder, man pushar dem inte så 
de får kämpa på och sådär. Det tror jag är ett uttryck för hur barnen kanske behöver mer 
fostran i skolvärlden i stort”. 
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I min intervju med Per, pappa till en av eleverna, tar han upp just struktur som något mycket 
positivt som han kan se att hans son får med sig ifrån verksamheten. Hans son har spelat där 
sedan fyra år tillbaka och är diagnostiserad med ADHD. På frågan varför han ville att hans 
son skulle börja El Sistema svarade han: ”	Därför att vi älskar musik. Vi vet att Adam har 
ADHD och han behöver struktur och det är väldigt mycket struktur i musiken, att nu ska du 
göra så och så, det passar honom. Han tycker om det för han får göra sin grej, nu är det min 
tur”. Per berättar också att Adam har blivit mera fokuserad för att han tycker det är kul. 
Vidare berättar han: ”På skolan är det mer stökigt och här är det mer struktur och när det är 
mer struktur här så är de mycket lugnare än när de är på skolan där det inte finns lika stor 
struktur.” Samma elev berättade om samma sak för mig då han behövde gå ut ifrån en lektion 
som blev ganska rörig. Han ville inte vara med längre då, och satt utanför klassrummet och 
väntade tills lektionen var över. 
    

3.2 Social samvaro 
El Sistema genomsyras av att nästan allt som sker gör alla tillsammans. Från att ha 
grupplektioner som pedagogisk metod till att pedagoger möter barn och deras föräldrar en 
gång i veckan och upprättar goda relationer. Den sociala samvaron finns där hela tiden och är 
en utav grundpelarna som leder verksamheten framåt. Under en brass-lektion uttryckte en av 
pedagogerna att ”här jobbar vi tillsammans så ingen är bättre eller sämre än någon annan”. I 
stråk-klasserna och på stråkorkestern har lärare även använt detta för att uppnå ordning genom 
att säga ”Jag är ledsen att ni får vänta på era kompisar”. Det finns en anda av att ”alla ska 
med”. Båda pedagogerna lyfter fram att El Sistema först och främst är en orkesterverksamhet 
och därför lär sig eleverna att relatera till varandra redan ifrån början. Daniel lyfter fram att 
barnen lär sig förstå att man är en del av en större helhet och att man som individ bidrar till 
något positivt i gruppen/orkestern. Det skapas ett socialt sammanhang i det formatet. ”Ett 
starkt socialt sammanhang med musiken i fokus” säger Daniel på frågan om hur han skulle 
beskriva El Sistema.  
 
Under lektionerna finns det en pratstund med i planeringen. Lärarna märkte att barnen ibland 
har mycket att säga som är utöver undervisningen, och därför lade de in en liten pratstund i 
lektionsplaneringen. Barnen får då prata om vad de behöver – det kan variera mellan 
undervisningen till personliga frågor. Någon elev berättade om en musikal han hade varit på, 
någon berättade om en upplevelse ifrån ett läger som El Sistema hade arrangerat, någon 
frågade om människan utvecklats från apor, och så vidare. Daniel tycker att det är viktigt att 
ha en dialog med eleverna för att se till deras bästa. Sanna säger också att samtal om sådana 
saker som är personliga kan vara viktiga eftersom dessa saker kan påverka lektionen. ”När de 
har något att säga är det viktigt att lyssna till dem”, säger hon. Jag lade märke till att lärarna 
var duktiga på att låta barnen få tala till punkt och ge dem den uppmärksamhet som de 
behövde. Samtidigt, påstår Sanna, kan man inte ta alltför stor tid vid detta, men en liten stund 
kan räcka.  
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Sanna berättar också för mig att El Sistema finns på platser som kallas för växtkraftområden. 
Det är ”områden som behöver lite… lite extra i tillvaron”, säger Sanna. Merparten av barnen i 
El Sistema har utländsk bakgrund, vilket är ovanligt jämfört med kommunala kulturskolan. 
Daniel tror att El Sistema här fyller en viktig funktion ur ett demokratiskt perspektiv, eftersom 
musiken blir tillgänglig för ”folket” som han uttrycker det. ”Alla ska åtminstone få chansen”, 
säger han. Sanna tycker sig också se att eleverna ”rycker upp sig” när de är flera och presterar 
bättre och att eleverna får egna förebilder som hjälper varandra i sin stämma.  
 
I intervjuerna med barnen framkom den sociala samvaron som en viktig faktor för varför de 
valt att fortsätta spela. Barnen får nya vänner och delar musiken som ett stort gemensamt 
intresse. Även i intervjun med föräldern Per så framkom att han fått ett annat kontaktnät tack 
vare El Sistema. Föräldraträffarna bidrar naturligtvis till ett stort socialt sammanhang där 
föräldrar, lärare och barn möts. Barnen framträder ibland tillsammans med professionella 
musiker. Sanna tycker att gränserna mellan att vara professionell musiker och elev suddas ut 
när de får spela tillsammans. Hon säger ”det spelar ingen roll om man är 58 och spelar 
klarinett eller om man är nio. Man gör det på samma villkor, och det är ju coolt tycker jag. 
Det är bästa samarbetet”.  
 
Båda lärarna är dock överens om att gruppundervisningen är problematisk, och även en utav 
barnen jag intervjuade uttryckte att det kan bli rörigt. Daniel uttryckte att formatet med grupp 
som arbetsmetod bjuder in till en viss rörlighet, så de får svårare att upprätthålla disciplinen. 
Sanna uttrycker att barnen får höra sin egna klang för lite i gruppen och de behöver också få 
synas individuellt av läraren. Efter mina egna observationer kan jag se att grupperna lätt bli 
oroliga och har svårt att koncentrera sig under hela lektionen. I vissa fall har mer än hälften av 
lektionstiden gått till att skapa någon slags ordning i klassen, vilket tar mycket energi ifrån 
både lärare och elever.  
 

3.3 Glädje 
I följande avsnitt redogör jag för elevers tankar om El Sistema Bredäng, med förhållande till 
lärarnas uppfattningar. Dessa har jag valt att dela in i rubriken ”glädje”. 

Det finns skilda uppfattningar om vad som är roligt och inte bland eleverna. Vid en brass-
lektion så var det en elev som inte lyssnade på lärarens instruktioner, varav en annan elev 
frågade eleven varför hon ens var med på lektionen, varpå eleven svarade ”jag trodde detta 
skulle vara roligt”. I samtal med lärare får jag veta att det förekommer ganska ofta att vissa 
elever uttrycker att lektionerna är tråkiga och att det drar ner stämningen för de andra. Daniel 
säger att det finns en föreställning hos eleverna att allt ska vara snabbt och enkelt. ”Då 
upplever vi ofta här att föräldrarna kräver ingenting av sina barn utan de vill sluta ’nej det va 
inte kul längre, det var tråkigt’”, säger Daniel. Det finns vissa elever som verkar vilja bli 
musiker i framtiden, medan andra hellre vill hålla på med andra saker på fritiden. Det finns 
även vissa elever som under lektionerna hellre vill hålla på med andra saker, för att lektionen 
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inte blir tillfredsställande nog för dem, framkom under mina observationer av lektioner. 
Brasslärarna vittnar om att deras yngsta klass är bland den mest utmanande grupp som de 
någonsin jobbat med. Daniel säger att det förekommer en snedvriden förväntan hos både 
elever och föräldrar som handlar om att allt ska vara lätt och gå snabbt, vilket är motsatsen till 
vad musikundervisning är. Just på brass har de kämpat mycket med att hålla kvar elever som 
vill spela. I den yngsta klassen går cirka tio elever, i klassen över endast tre och i den äldsta 
klassen går sex elever. Daniel tror att det kan ha rent metodiska orsaker såsom att det är svårt 
att få till en progression i elevernas musikaliska lärande i formatet de jobbar i. Lokalen är 
ganska liten och alla de fyra olika brassinstrumenten spelar normalt sätt tillsammans, vilket är 
en metodisk utmaning för två lärare att hantera. I stråkklasserna finns det flera elever 
utspridda över alla åldrar. Lärarna tror det kan bero på olika tekniska svårigheter på de olika 
instrumenten, men också att de som sökte sig till att spela ett brassinstrument redan sedan 
tidigare hade svårigheter att förhålla sig till andra i gruppen och att vara koncentrerade under 
lektionerna.    

Det finns dock en annan sida av myntet som måste nämnas. Jag vågar påstå att majoriteten av 
barnen jag intervjuat går där för att det är roligt – det ger glädje. Det finns en glädje i att lära 
sig nya saker, som till exempel en ny skala eller en ny låt. Per nämner glädjen som första svar 
på frågan vad El Sistema ger honom som förälder. Han kan se att hans son är glad, vill vara 
här, är framåt, vill lära sig och att det går bättre och bättre. Glädjen i undervisningen 
framkommer som mest när barnen får spela i symfoniorkestern och på föräldraträffarna. När 
de spelar tillsammans och när de får visa sina föräldrar vad de kan så får de känna sig stolta 
och föräldrarna blir glada och stolta. I en intervju med tre tjejer som spelade trombon så 
framkom att deras engagemang här spelade stor roll för dem även utanför skolan. De träffas 
och leker tillsammans och har kul tillsammans. El Sistema har här fått bli en gemensam faktor 
för dessa tjejer, som bidragit till något så konkret som en äkta vänskap. Ibland kommer 
radions symfoniorkester på besök och jag fick bevittna när en träblåskvintett kom och spelade 
med och för barnen. Detta är en glädjefylld stund för både lärare, elever och föräldrar. Sanna 
menar att barnen dessutom lyckas knyta kontakter med musikerna som kommer och de lär 
känna varandra de gånger de ses, både på skolan men också när de åker till Berwaldhallen och 
spelar tillsammans med dem. Daniel säger att något mer de får med sig genom detta 
samarbete är en förebild i orkestern, någon som de kan relatera till, vilket kan bli en naturlig 
ingång in i orkestervärlden.  

3.4 Sammanfattning 
Strukturen har alltså visat sig spela en stor roll och är något pedagoger jobbar hårt för att 
uppnå. Barnen lär sig hur de ska arbeta disciplinerat och det när de väl gör det skapar det en 
trygghet både under och efter lektionen. De lär sig även hur de ska relatera till en ledare och 
förhålla sig till en planering. Denna kunskap hoppas El Sistema att eleverna kan ta med sig 
även i andra sammanhang. Allt detta blir en förutsättning för den musikaliska utvecklingen. 
Det kan även visa sig ha fördelar för barnen även utanför El Sistemas miljöer. 
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Med den sociala samvaron tränas barnen i hur de ska jobba tillsammans. I orkestern blir det 
tydligt att alla har något att bidra med och att de får hjälpa och bära varandra i gruppen. El 
Sistema har valt att använda grupplektioner som metod, alltså blir det sociala samspelet något 
barnen tränas i varje lektion. Detta är något som det tvistas lite om, eftersom vissa lärare 
förespråkar metodiska svårigheter i det här formatet. Lektionerna blir ibland svåra att hantera 
när samspelet mellan elever och lärare inte fungerar. Pedagogerna framhåller dock att detta 
måste tränas upp redan ifrån början. Resultatet visar också att gruppen bidrar till större 
kontaktnät, en bredare gemenskapskrets mellan lärare, elever och föräldrar.  
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4 Diskussion 
Detta kapitel berör syfte och frågeställningar som besvaras genom en diskussion av resultatet. 
Diskussionen görs även i relation till studiens teoretiska bakgrund.  

Syftet med denna studie var alltså att undersöka hur barn växer socialt genom El Sistemas 
verksamhet. Utifrån det jobbade jag vidare och undersökte hur pedagoger förhåller sig till den 
sociala utvecklingen samt hur de jobbade mot den. De fokusområden jag kommit fram till 
utifrån mitt resultat är struktur, social samvaro samt glädje. Jag kommer här diskutera dem 
tillsammans med litteraturen ifrån bakgrunden och svara på mina frågeställningar. Slutligen 
finns det en slutsats samt min egen avslutande reflektion.  

4.1 Musik som medel 
I mina studier har jag berört barns sociala utveckling i El Sistema på framförallt två områden. 
De ges nycklar i hur de kan arbeta strukturerat i klassrummet med olika uppgifter. Dessa 
nycklar framkommer ur min rapport som nödvändiga för att se en progression i 
undervisningen. Lärare får ständigt jobba för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna för 
att klara av uppgifterna, och det läggs dessutom mycket tid på detta under lektionerna. Jag vill 
diskutera ifall detta är det som El Sistema kallar ”empatiska och demokratiska människor 
samt lära sig att ge respekt till varandra och hitta sin plats” (El Sistema, 2016). De framhåller 
här att gruppen blir ett medel för att utveckla detta. Jag är beredd att hålla med att gruppen ger 
dessa bifaktorer, eller om vi ska kalla det resultat. För vilket är egentligen syftet med El 
Sistema? Att barnen ska ta till sig musikaliska kunskaper, eller att växa socialt? Ett annat 
syfte vi kan tänka oss, som jag inte gått närmre på i mina studier men som är ett intressant 
ämne för fortsatt forskning, är El Sistemas påverkan på samhällets integrationsproblematik. 
För att återgå till min fråga, vill jag påstå att El Sistema har olika funktioner beroende på var 
det befinner sig. Vissa skolor har en mer socialt inriktad profil, medan andra, däribland 
Bredäng, satsar mer på att musiken ska vara ett medel för att nå både musikalisk och såsom 
social utveckling, vilket framkom i intervjuerna med pedagoger samt min egen observation. 
Dewey lyfter fram att oavsett om det är affärer, musik, religion, konst eller någon annan 
social aktivitet så har alla dessa ett socialt syfte (Dewey, 1920). Han, liksom El Sistema, lyfter 
fram utbildningen som förberedande för att verka i ett demokratiskt samhälle samt att den ska 
präglas av en social gemenskap. Jag har sett att lärares sociala engagemang gentemot barnen 
är stort, vilket visas genom bland annat planerade pratstunder, föräldraträffen, intervjuer och 
utflykter. Samtidigt är det musiken som blir medlet och den gemensamma faktorn som knyter 
samman lärare, elev och förälder. Här tycker jag mig se att det finns en tydlig skillnad mellan 
kulturskolan och El Sistema, där det sociala engagemanget är större i El Sistemas verksamhet. 
Jag tror att det måste få finnas en balans mellan musiken och det sociala engagemanget och 
att de hör ihop. Plockar vi bort något av dem riskerar verksamheten att tappa sitt fäste eller 
medel i musiken, eller så glömmer vi eleven och ser bara en instrumentalist. Vi får aldrig 
glömma att vi har med människor att göra!  
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Abreau byggde upp El Sistema även som en fostransmetod. Detta tycker jag mig se efter mina 
observationer i verksamheten. Här skiljer sig El Sistemas undervisningsupplägg ifrån 
kulturskolan, där jag efter min egen erfarenhet upplevt en verksamhet som ligger mera i 
händerna på barnens villkor. Detta stödjer också Lindgren och Bergman i sin rapport, som 
visade att det finns ett större bildningsideal hos El Sistema. De verkar således lyckas bättre 
med att bevara sin agenda och vision, än kulturskolan som låter sig anpassas mera efter 
marknadens krav (Bergman & Lindgren, 2014)  

Det framkom även ifrån mina studier att undervisningen kan bli lidande av gruppen. Lärare 
vittnar om att den musikaliska progressionen går långsamt eller att formatet inte är ultimat för 
musikundervisning. Här kan vi diskutera om det vore bättre att ha en mera balanserad 
undervisning som bygger på både enskilda lektioner och grupplektioner. I denna studie är 
dock inte den musikaliska aspekten i fokus, vilket kan vara ett vidare forskningsområde. Jag 
har däremot sett att det är svårt, om inte omöjligt, att skilja dem åt. För att se den sociala 
utvecklingen måste lärare föregå med goda musikaliska exempel under lektionen. Lektionerna 
måste vara välplanerade och lärare förberedda och flexibla, vilket jag också sett att så är fallet. 
Ändock finns det för lite tid att se varje elevs behov, vilken kan vara en anledning till långsam 
musikalisk progression. Men för att genomföra en förändring här behöver El Sistema se över 
sin profil, alltså vad de vill åstadkomma. Blir den sociala utvecklingen lidande om gruppen 
försvinner? Gruppen lyfts nämligen fram som ett medel både ifrån El Sistemas håll, men även 
ifrån forskare som såväl Dewey (Dewey, 1920) och Bamford (Bamford, 2008). Även i min 
egen studie har jag kunnat se det viktiga i gruppen ifrån både barns och föräldrars perspektiv.  

Slutligen vill jag diskutera kring ämnet glädje med musiken. Glädje lyfts inte fram som något 
självändamål från lärarnas sida – alltså ”Vi gör det här för att det är kul”. Snarare kommer 
glädjen ifrån de musikaliska framsteg eleven gör, den sociala gemenskap barnen får samt 
chansen att få växa i sin egen identitet. Dock finns här ett stort varningstecken om 
verksamheten förväntas existera endast för glädjens skull. När eleverna märker att de måste 
kämpa och att det krävs arbete och tid är det många som tappar lusten, och föräldrarna låter 
barnen bestämma om de vill vara kvar eller inte. Jag tror att det är farligt att se glädjen som 
grund i verksamheten, utan mer som en biprodukt av allt det positiva som sker. Det finns 
inget i El Sistemas programförklaring som pekar mot att glädjen har ett självändamål i sig. 
Läroplanen lyfter upp att utbildningen ska kunna väcka ett intresse och en lust att lära hos 
eleverna (Lgr 11, sid 7). Dewey betonar också att elevernas egna intressen ska få ligga till 
grund i verksamheten och att elever fritt ska kunna samverka, under lärarens klara mål och 
riktlinjer (Dewey, 1987). Jag tror att detta betyder att viljan att lära måste komma från eleven 
själv, som får hitta glädje och mening i sina egna intressen i musiken. 
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4.2 Slutsatser 
Med denna studie har jag lärt mig att musiken kan ses som ett medel för att nå en social 
utveckling hos barn. Eleverna växer i El Sistema på framförallt två sociala områden: 
 

• De lär sig att förhålla sig på ett strukturerat och disciplinerat sätt under lektionstid. De 
blir disciplinärt tränade i att uppföra sig under lektionen och lär sig att förstå att för att 
nå en musikalisk progression måste de klara av att lyssna på läraren och följa dess 
instruktioner. Denna kunskap blir en förutsättning för deras musikaliska utveckling. 
Kunskap blir utöver musikalisk utveckling en social utveckling som eleverna kan få 
nytta av i deras mänskliga lärande. 

• De lär sig hur de kan förhålla sig till en social gemenskap. De får träna på att ge plats 
åt andra, visa respekt för andra såväl i som utanför gruppen samt sociala koder i hur 
man uppför sig mot andra. De lär sig att hitta sin funktion i ett musikaliskt 
sammanhang, där detta kan jämföras som att hitta sin funktion i ett samhälle i 
miniatyr.  

Lärarna jobbar med barnens sociala utveckling och tycker att den är viktig för verksamheten. 
El Sistema ger med sitt sociala engagemang breda möjligheter för barnen att utvecklas socialt. 
Lärarna jobbar hårt för att bibehålla en tydlig struktur i den sociala samvaron. Strukturen som 
skapas i klassrummet blir en förutsättning för lärande. Både lärare, elever och föräldrar får ta 
del av en glädje i att barnen utvecklas på olika sätt.  

4.3 Avslutande reflektion   
Med mina nya kunskaper om barns stora sociala utveckling tänker jag på min egen roll som 
framtida musiklärare. Vad har jag lärt mig? Jag har fått en större förståelse för hur mycket 
som händer runt omkring barn och att allt sådant påverkar det som händer på lektionen. Har 
barnet varit med om något svårt och jobbigt hemma, då är kanske viktigt att ta en stund och 
prata om det. Jag har även lärt mig vikten av att jobba med struktur under lektionstiden. Jag 
kan som lärare bli lite väl rörig i mig själv och är inte alltid den som är mest välplanerad och 
förberedd inför lektioner. Men mina styrkor är att jag kan jobba flexibelt och det har varit min 
räddning många gånger.  

Vi som utbildar oss till lärare får inte glömma bort den sociala process som sker hos våra 
elever. Den kan ibland vara grunden till en utebliven musikalisk progression. Vi får dock inte 
glömma bort att vi är musiklärare och inte psykologer och att undervisningen i sig inte ska bli 
drabbad av vad som pågår i rummet, men att det kan få råda en bra balans mellan de båda 
utvecklingsområdena.   
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