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Förord 

Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare, Ann-Sofie Paulander, som bidragit med 

inspiration och bistått med värdefull handledning under arbetets gång. Ett tack till mina 

medarbetare och chef på den kulturskola jag arbetat på, vars verksamhet jag fått följa i min 

forskning. Ett särskilt tack till den musiklärare på den aktuella grundskolan för all logistisk 

hjälp gällande elevkontakter och hennes varma mottagande till Kulturskolans besök. 

 

Gällande studiens titel, En resa mot frizonens mittpunkt, är det en ordlek med Vygotskijs 

Zone of Proximal Development (ZPD). Jag åsyftar här elevens utvecklande resa som 

innefattar kunskap i kombination med trygghet och välbefinnande. 

 

 

 

Stockholm den 11/1 2019 
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Sammanfattning 
 

Kulturskolans verksamhet når många gånger på grund av begränsad ekonomi och utanförskap 

inte ut till de socioekonomiskt utsatta områdena i Sverige, varför Kulturrådet genom 

utvecklingsbidrag möjliggör kostnadsfri undervisning till nya målgrupper. Syftet med 

föreliggande studie har därför varit att beskriva och utvärdera ett av Kulturrådet finansierat 

projekt som riktar sig till ungdomar på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område, samt 

undersöka resultatet av ett empowermentbaserat undervisningssätt. Ett sociokulturellt 

perspektiv har legat till teoretisk grund för studien. Projektet som pågått under två terminer 

har genomförts med inspiration av etnografiska metoder. I resultatet framkom att deltagande 

elever motiverats att delta i fortsatt verksamhet då de fått komma till Kulturskolans lokaler 

som skiljer sig på ett positivt sätt ifrån grundskolans. Eleverna talar positivt om de situationer 

då de upplevt bemästring av musikaliska utmaningar och påtalar vikten av att få delta i en 

liten grupp där de blir sedda och får de resurser de behöver. Efter genomförande av studien 

konstaterades gällande projektets förutsättningar att det bristande engagemanget från 

grundskolan begränsade möjligheterna till att nå alla elever och inte minst nå ut till dem. I 

hänsyn till de positiva aspekter den empowermentbaserade undervisningen påvisade, 

däribland möjliggörandet av det studerade inträdet i ”Zone of Proximal Development”, skulle 

projektet med rätt förutsättningar kunna utvecklas till en frizon för fler barn i socioekonomiskt 

utsatta områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Etnografi, empowerment, sociokulturellt perspektiv, socioekonomisk utsatthet, 

kulturskoleprojekt  
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1 Inledning och bakgrund 

I detta kapitel ges först en personligt inledande text och därefter en bakgrund till det projekt 

som föreliggande uppsats beskriver och utforskar.  

 Inledning 

”Ett hopplöst fall”, sade mentorn för klass 8A, min första arbetsdag på skolan där jag kom att 

undervisa i två år. ”Varför?”, frågade jag mig själv då det är just uttalanden som detta som får 

mig att än mer vilja lära känna dessa elever och förstå varför deras situation ser ut som den 

gör. Två av de elever som gav upphov till mentorns uppgivna uttryck, bemötte mig till en 

början med viss skepticism och de hade också stora koncentrationssvårigheter. Två terminer 

senare stod dessa två iförda kostym och ackompanjerade skolans elever på elbas och 

trummor. När jag som musiklärare fick stå där på scenen tillsammans med dessa två elever 

kunde jag inte annat än att med ett leende på läpparna tänka ”ett hopplöst fall sa du?”. 

 

Jag är övertygad om att musik, med dess unika förmåga att påverka, inspirera och stärka, är 

ett av de mest värdefulla verktyg vi har för att utveckla vår förmåga att uttrycka oss.  

I den kommun jag är verksam i som musiklärare, synes förutsättningarna för elevers lärande i 

musikämnet variera beroende på vilken skola de tillhör. Några skolor har blivit tilldelade 

resurser i form av dubbelbemanning och halvklassindelning, medan andra blivit tvungna att 

bedriva undervisning i stora helklasser med en ensam lärare. Även musiksalarna skiljer sig 

kraftigt åt beroende på skola. Därför har kulturskolan där jag numera arbetar, tilldelats 

statsbidrag från Kulturrådet för att ge fler elever möjlighet att få uppleva musik och dans 

under bättre förutsättningar än i skolan.  

 

Med hjälp av statsbidraget från Kulturrådet har ett projekt startats inom Kulturskolan där jag 

arbetar. Projektgruppen där jag och två andra kollegor ingår, har i år valt att satsa på just den 

skola jag tidigare undervisade på i två år. Inom projektet erbjuds eleverna i årskurs sju 

kostnadsfria workshops på den aktuella skolan, varav två till tre ”prova-på-tillfällen”, och de 

som vill får därefter delta i fortsättningsworkshops, men då på kulturskolan. Vårt arbete syftar 

till att nå nya målgrupper, öka kännedomen om kulturskolan, balansera könsfördelningen 

mellan olika ämnen på kulturskolan och erbjuda elever en högkvalitativ undervisning utifrån 

var och ens förutsättningar. Syftet med projektet är att ge eleverna en chans att utveckla sina 

styrkor och drömmar, utforska nya verktyg för uttryck och genom detta känna delaktighet i 

meningsfulla sammanhang. Min förhoppning med projektet är att samarbetet med 

ungdomarna ska generera mer kunskap om hur vi kan skapa trygga miljöer för dem att 

utvecklas i.  
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I denna studie har jag valt att följa och dokumentera projektet och pröva några metoder för att 

skapa trygga och inspirerande miljöer för eleverna vi möter. Antalet deltagare i den frivilliga, 

fortsättande verksamheten på kulturskolan blir i sig en tydlig indikation på huruvida vi väckt 

elevernas intresse. Eleverna har själva fått möjlighet att utvärdera sitt deltagande i projektet 

och jag hoppas på så vis få ökad kännedom om vad vi kan göra bättre för att kunna möta 

framtida elever på en för eleverna tilltalande nivå.  

 Bakgrund  

Föreliggande studie  beskriver och utforskar ett projekt som drivs med ekonomiskt stöd från 

Kulturrådet. För att Kulturskolan som i detta fall ansökt om statsbidrag ska beviljas 

ekonomiskt stöd, förutsätts att det tänkta projektet riktar sig till just Kulturrådets ändamål, 

vilket är att göra det möjligt för fler barn och unga att delta i musik- och kulturskolans 

verksamhet och därmed göra verksamheten mer jämlik.1  

1.2.1 Kulturrådets roll 

Kulturrådet är en myndighet som arbetar under Kulturdepartementet, som i sin tur verkar för 

kulturens tillgänglighet och utveckling, med de nationella kulturpolitiska målen som 

utgångspunkt.2 

 

Kulturrådets uppdrag är att: 

• Fördela och följa upp statliga bidrag 
• Redovisa och bedöma resultatet av myndighetens insatser inom kulturella och kreativa 

näringar. 

• Ansvara för statsbidrag och andra åtgärder som riktar sig till scenkonst, musik, 

litteratur, bibliotek, utställningar och muséer.  

• Ge regeringen underlag för kulturpolitiska beslut. 

• Arbeta med tvärsektoriella frågor som kultur och hälsa. 

• Informera om kultur och kulturpolitik. 

• Främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning och integrera ett HBTQ-perspektiv i 

sin verksamhet och genomföra lämpliga insatser som vid behov utförs i samarbete 

med bland annat Diskrimineringsombudsmannen och Socialstyrelsen. 

• Ansvara över det för år 2018 inrättade centret för kulturskolefrågor, 

Kulturskolecentrum.3 

 

                                                 
1 http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Bidrag-till-musik-och-kulturskolor/ 
2 http://www.kulturradet.se/sv/Tillgangligt-kulturliv/Kulturradets-uppdrag/ 
3 http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Kulturskolecentrum/ 
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Kulturrådet ansvarar för att de instanser och utövare inom kulturområdet uppnår de 

kulturpolitiska mål som råder för landet. För att uppnå dessa fördelar de ekonomiska medel 

till de som inom kultursektorn kan bidra till utveckling, informerar om kulturens syften och 

effekter, samlar in information och resultat inom kulturområdet och rapporterar, samt 

redovisar resultaten för regeringen.  

 

 

Figur 1: Översikt över bidragsprocessen 

 

Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och 

kulturskoleverksamhet. 

 

I Kulturdepartementets förordning om bidrag till musik- och kulturskolor som trädde i kraft 

2016.01.01, såg kriterierna och ändamålen något annorlunda ut än de som står formulerade i 

den nya förordningen som trädde i kraft 2019.01.01. I den tidigare förordningen, vilken vi i 

vårt projekt förhållit oss till, står att ”ändamålet med statsbidraget är att bidra till låga 

elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och 

förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten”4. I paragraf 3, 

Förutsättningar för bidrag, ligger fokus på elevavgifter. Bidraget kan sökas av de skolor som 

                                                 
4 http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2015:998  

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2015:998
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vill sänka elevavgiften efter kvalitetshöjande åtgärder som krävt förhöjda elevavgifter, eller 

av de som önskar göra kvalitetshöjande åtgärder utan att höja elevavgiften.  

 

Förordning (2018) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och 

kulturskoleverksamhet. 

 

I den nya förordningen som trädde i kraft 2019.01.01, har syftet med bidraget blivit mer 

specifikt och riktar sig nu tydligare mot barn och unga med funktionsnedsättningar och till 

områden med socioekonomiska utmaningar. Det finns här också ett tydligt formulerat syfte 

som lyder, ”Syftet med statsbidraget är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter 

att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga 

uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda 

såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda 

förutsättningar”.5 I paragraf 3, Förutsättningar för bidrag, har följande tillkommit utöver de 

tidigare förutsättningarna: 

3 §  Statsbidrag får lämnas till en kommun som bedriver kulturskoleverksamhet för att 

   1. bredda och utveckla kulturskolans utbud,  

   2. erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,  

   3. genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper, 

   4. genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,  

   5. genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med        

ssssssocioekonomiska utmaningar eller i glesbygd, eller 

   6. på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.6 

1.2.2 Kultur och hälsa 

Att olika former av kultur främjar människans välbefinnande är inget nytt påstående. Kultur 

ingår på olika sätt som en ingrediens inom vårdsektorns verksamhetsgrenar. Kulturrådet fick 

år 2018 i uppdrag av regeringen att göra en nationell översyn av området kultur och hälsa. En 

stor del av den studien innebar att observera kunskapsutbytets flöde mellan lokala, regionala 

och nationella aktörer, samt samarbetet mellan dessa. Efter insamlad information genom 

bland annat frågeformulär till regionala representanter inom vårdsektorn, kunde Kulturrådet 

konstatera att det finns en efterfrågan på utbildning och ökad kunskap inom området kultur 

och hälsa. I Kulturrådets rapport Nationell översyn kultur och hälsa, beskrivs området kultur 

och hälsa som en ”tvärsektoriell fråga som berör både kultursektor, hälso- och sjukvård, social 

omsorg, folkhälsa och utbildningssektor”.7 Området kultur och hälsa är ett svårdefinierat 

begrepp då det innefattar så många grenar. Det kan handla om kulturella insatser som riktar 

                                                 
5 http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181548-om-

statsbidrag-till_sfs-2018-1548  
6 http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181548-om-

statsbidrag-till_sfs-2018-1548  
7 http://www.kulturradet.se/Documents/Bilder/2018/2018nationell_översyn_kultur_hälsa.pdf, s.12 

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181548-om-statsbidrag-till_sfs-2018-1548
http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181548-om-statsbidrag-till_sfs-2018-1548


 5 

sig till vård- och omsorgsområdet eller folkhälsoområdet. Syftet kan variera mellan 

rehabilitering och behandling eller förebyggande och hälsofrämjande karaktärer.  

1.2.3 Kulturskolecentrum 

Kulturrådet har sedan år 2016 årligen fördelat omkring 100 miljoner kronor i 

utvecklingsbidrag till landets musik- och kulturskolor i syfte att ”göra musik- och 

kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i 

verksamheten”.8 Kulturrådet inrättade på uppdrag av regeringen år 2018 ett nationellt 

resurscentrum i syfte att kunna ge landets kulturskolor ett bättre stöd än tidigare.9 Centrets 

uppgifter är bland annat att erbjuda kulturskolor stöd till verksamhetsutveckling, samla in och 

följa statistik, kartlägga behov av utveckling och utbildning, samt sprida och följa forskning 

inom området. Det är på flera plan viktigt att ge barn och unga högkvalitativ 

kulturundervisning, vilket i och med detta bidrag ger fler unga möjligheten att ta del av detta, 

utan att begränsas av ekonomiska hinder.  

1.2.4 Kulturskolans allmänna uppdrag 

De kommunala musik- och kulturskolorna är en frivillig kommunal verksamhet som ”bidrar 

till att lägga grunden för ett kulturellt skapande hos barn och unga. Detta utvecklar individen 

både socialt och emotionellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida 

kulturproducenter och konsumenter”.10 Verksamhetens syften och ändamål kan variera 

beroende på geografisk position. 

1.2.5 Motivation 

En frivillig verksamhet som kulturskolan berör frågan om motivation, det vill säga hur elever 

motiveras att delta i de frivilliga verksamheterna. Då detta ämne inte tas upp inom 

kulturrådets eller kulturskolornas uppdrag, väljer jag här istället att kort ta upp detta ur 

Skolverkets synvinkel.   

Skolverket anser motivation vara en viktig nyckel till framgång, och menar att ”om läraren 

tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen”.11 

Motivation påverkas dock av både inre och yttre faktorer. Skolverket hänvisar till Wery och 

Thomson12 som för fram följande påverkansfaktorer: 

• Förväntningar på elever 

• Känslor som väcks vid framgång och misslyckande 

                                                 
8 http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Bidrag-till-musik-och-kulturskolor/   
9 http://www.kulturradet.se/nyheter/2018/99-miljoner-kronor-till-Sveriges-kulturskolor/ 
10 https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor.6968.html  
11 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/motivation-en-viktig-nyckel-

till-elevers-skolframgang 
12 Wery, J. & Thomson, M.M. Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling 

students. 2013.  

 

https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor.6968.html
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• Psykisk och fysisk ansträngning 

• Olika problem som individen stöter på i och utanför skolan 

• Bedömningssätt 

• Återkoppling från läraren osv. 

Utöver detta betonas även vikten av att bekräfta sig själv och bli bekräftad av andra, där 

”utsikten att framgångsrikt lösa ett problem eller uppnå olika mål påverkas (…) av individens 

motivationsgrad, som i sig påverkas av den lärandemiljön eleven befinner sig i, uppgifters 

karaktär, individens välmående, självbild och tro på egen förmåga att klara en uppgifter (sic!) 

samt tidigare erfarenheter och relationer till andra”.13 Vidare framhävs lärarnas tro på 

elevernas förmåga och potential som en viktig motivationshöjare. 

1.2.6 Kulturskoleprojekt  

Kulturskolan Stockholm beviljades statsbidrag år 2016 från Kulturrådet med målet att nå 

1000 barn och unga och öka intresset för verksamheten genom nya metoder och samarbeten. 

Resultatet blev så pass lyckat att de år 2017 kunde starta projektet ”Rum för skapande” 14 som 

riktar sig till barn och unga i Stockholms ytterstadsdelar som får möjligheten att prova på 

Kulturskolans olika ämnen. Projektet riktar sig huvudsakligen till barn och unga i åldrarna 9-

15 år, men också i något mindre skala till åldersgrupperna 6-8 och 16-22 år.  

Undervisningen sker till stor del under skoltid i samarbete med grundskolornas personal, men 

även efter skoltid i samarbete med fritidsgårdarna. Projektets grundregel är att den verksamhet 

som sker under skoltid, ska involvera både kulturskolans och grundskolans personal, det vill 

säga att de ska komplettera varandra. Projektet har en väsentligt större omfattning än det som 

beskrivs och utforskas i föreliggande uppsats, men har samma målrikting; att förbättra 

möjligheterna för ungdomar i områden som är underrepresenterade i kulturskolans 

undervisning.  

 

Projektet ”Rum för skapande” hade i uppdrag av Kulturrådet att nå 1000 barn och unga i 

Järva-området, men lyckades istället nå över 5500 barn, vilket höjde målsättningen år 2018 

till 3000 barn i förorterna i Västerort. Projektet lägger stor tyngdpunkt i kreativitet, 

kommunikation, gemenskap och på sikt delaktighet och demokrati. Upplägget varierar mellan 

de 14 skolor och 17 ungdomsgårdarna och sträcker sig från orkesterverksamhet till opera och 

studiebesök på Kungl. Musikhögskolan och är gratis för alla deltagare. Kulturskolan 

Stockholm betonar vikten av att kulturskolan skapar en trygg miljö genom att de anställda ska 

bära kläder med tryck som förtydligar var de kommer ifrån och att de också ska ha möjlighet 

att äta pedagogisk lunch med eleverna. Kulturskolan Stockholm erbjuder ett flertal varianter 

av projektupplägg:  

 

                                                 
13 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/motivation-en-viktig-nyckel-

till-elevers-skolframgang 
14 https://kulturskolan.stockholm.se/skapande/  

https://kulturskolan.stockholm.se/skapande/
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- Litet projekt: Workshops i en eller flera dagar. 

- Mellanprojekt: Musik, dans eller drama i kombination med grundskolans ämnen en 

gång i veckan under ett antal månader. 

- Stort projekt: Grundskolan jobbar tillsammans med Kulturskolans pedagoger mot ett 

mål i form av en konsert eller föreställning, med ett intensivare upplägg, det vill säga 

ett flertal tillfällen i veckan under en hel termin. 

- Intensiv: En pedagog kommer till grundskolan och bedriver undervisning för samtliga 

elever på skolan under en vecka. 

- Studiebesök med workshop: Kulturskolan samarbetar med bland annat Musik- och 

Operahögskolan och erbjuder elever att besöka dessa ett par gånger per termin där de 

erbjuds workshop med studenterna.15  

1.2.7 El Sistema 

Ett projekt som är värt att beskriva i sammanhanget är ”El sistema”, visserligen en 

verksamhet av större omfattning än det som står i fokus i denna uppsats, men då det rör barns 

och ungas musicerande av näraliggande art har jag valt att ändå beskriva det här i korthet.  

 

År 1975 grundade José Antonio Abreu den världsberömda kör- och orkesterskolan El Sistema 

i Venezuela. Syftet med uppförandet av skolan var att fånga upp barn och ungdomar i de 

utsatta områdena i Venezuela och rädda dem från kriminalitet och fattigdom. Detta beskrivs 

filosofiskt som en ”fostransmetod baserad på idén om att man genom att lära ut 

orkesterdiciplin främjar social och intellektuell utveckling för individen och skapar alternativ, 

bortom fattigdom och gatans våld och kriminalitet – ett bättre samhälle”.16 Idag har El 

Sistema spridit sig världen över och har sedan 2010 funnits etablerad i Sverige, med Göteborg 

som startpunkt. 

1.2.8 Extern forskning på El Sistema 

I en studie av Lindgren, Bergman och Sæther17 har social inkludering utifrån två perspektiv 

inom två projekt inom El Sistema studerats. Dels hur social inkludering sker kollektivt bland 

deltagarna, dels utifrån fokus på lärarens aktörskap från ett individuellt perspektiv. Syftet med 

studien var att genom intervjuer och observationer utreda hur El Sistema-programmen i 

Göteborg och Malmö arbetar för social inkludering i sina metoder. I analysen har forskarna 

utifrån två dimensioner, individuell och kollektiv agens, iakttagit deltagarnas beteenden i både 

deras verbala och icke verbala interaktioner med varandra och deltagarnas musikaliska 

deltagande.  

 

Lindgren et al. menar att El Sistema-projekten i Venezuela fokuserar på att motverka 

fattigdomsmönstren, medan rörelsen i Sverige arbetar för att motverka segregationsmönstren i 

storstäderna. Ett annat syfte med den svenska El Sistema-skolan är bruket av musik som 

                                                 
15 Ibid 
16 http://www.elsistema.se/om-el-sistema/el-sistema-i-venezuela/ 
17 Lindgren, Bergman & Sæther. The construction of social inclusion through music education. 2016:5.  
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verktyg för individuell och social utveckling. Verksamheten blir därför här i Sverige en 

mötesplats för människor från olika socioekonomiskt utsatta grupper med en strävan efter 

social inkludering. En för mig intressant aspekt är att Lindgren et al. uppmärksammar och 

beskriver professor Geoff Bakers kritiska förhållningssätt till El Sistema-programmet i 

Venezuela. Han menar att de människor som tillhör de fattigaste samhällsgrupperna, inte nås 

och att det snarare är människor från medelklassen som utgör det största deltagandet. Baker 

anser att El Sistema-verksamheten i Venezuela inte främjar barnens kreativitet, då dess 

pedagogiska filosofi är mer arbetscentrerad än barninriktad. Att undervisa barn inom den 

västerländska, klassiska orkestermusiken, ger inte enligt Baker barnen utrymme för kreativt 

tänkande och målet att föra den västerländska konstmusiktraditionen vidare tar också fokus 

från barnens sociala utveckling. Därmed ställer han sig kritisk till El Sistema-skolans tro om 

att orkesterspelet ska bidra till social förändring/utveckling.  

 

Med denna iakttagelse har Bergman et al. kunnat konstatera att den svenska El Sistema-

skolan skiljer sig från skolorna i Venezuela, dels i fråga om strikthet i genreval, dels gällande 

fokus på social utveckling. I resultatet beskriver de hur projektet använder sig av 

identitetsmarkörer i form av gemensamma sånger och slogans med inkluderande textinnehåll 

som i exempel ”Vi är El Sistema”. Detta för att stärka känslan av tillhörighet och skapa ett 

kollektivt ”vi”. En etablerad gemensam dag, så kallade ”Vänstays” framkommer där alla El 

Sistema-deltagare samlas för att musicera och umgås.  

 

El Sistema i Malmö har involverat två mångkulturella områden i sin verksamhet på två platser 

i staden, medan El Sistema i Göteborg finns i stadens alla delar. Det sistnämnda har gjorts i 

syfte att ge deltagare från olika sociokulturer möjlighet att mötas. För att genomföra detta har 

El Sistema i Göteborg anordnat särskilda arrangemang där deltagare (föräldrar inkluderade) 

från olika stadsdelar får spela och sjunga tillsammans under en dag. Lindgren et al. har 

dessvärre märkt under sina observationer att syftet inte uppnåtts, då deltagarna främst umgåtts 

med de deltagare de redan känt sedan tidigare från sin stadsdel.  

 

I diskussionen presenterar Lindgren et al.  begreppet social inkludering utifrån två perspektiv; 

i det första fokuserar på eleverna i kollektiv och i det andra läggs fokus på lärarens 

musikaliska aktörskap, sett från individuellt perspektiv. I de två observerade projekten har en 

strävan funnits att åstadkomma social inkludering på dessa två sätt menar de. Forskarna tar 

upp begreppet enkulturation, vilket kort kan beskrivas som kulturell insmältning, i detta 

sammanhang ett begrepp som hör ihop med integration. Lindgren et al. menar att El Sistemas 

verksamhet i Sverige inte tar vara på möjligheterna till stimulerad musikalisk aktion hos 

eleverna för att skapa möjligheter till mångfald på grund av att verksamheten är en 

välstrukturerad och reglerad konstruktion av en kollektiv subjektivitet. Detta innebär att det 

kollektivt styrda sättet att undervisa elever på kan begränsa deras förutsättningar till 

identitetsutveckling, vilket ses nödvändigt för att utforska demokrati i musikutbildning. Av 

denna anledning finner forskarna att El Sistemas elever, sett från ett integrationsperspektiv, 

främst är representanter för El Sistema, snarare än individuella aktörer som kan kontrollera 

sitt lärande.  
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1.2.9 Att göra skillnad 

En studie som inspirerat mig i tankarna på att stärka ungdomars position och demokratiska 

inflytande genom estetiska lärprocesser är en avhandling av Lindstrand.18 I studien följer 

Lindstrand ungdomar under inspelningarna av tre filmprojekt med olika tema. Begreppet 

skillnad används och betraktas av Lindstrand som tre olika utgångspunkter gällande 

förändringsprocesser. I den första utgångspunkten, skillnad som drivkraft i arbetet med 

representation, betraktar han skillnad som motivation att kommunicera med andra människor 

och yttra sig om något. Ungdomarnas sätt att se på omvärlden uttrycks i filmerna och kan på 

så vis förmedla deras bild av sammanhanget till andra människor. När ungdomarna förmedlar 

sin egen bild av omvärlden, skapas möjligheter till förändring, det blir som en alternativ bild i 

relation till något andra människor kan uppfatta annorlunda. Utifrån den andra 

utgångspunkten, Identitet och skillnad, ser Lindstrand begreppet skillnad som ”en 

utgångspunkt i en performativ aspekt av identitetsarbete”19, vilket kopplas ihop med det 

estetiska arbetet. När vi skiljer mellan oss själva och andra, skapas möjligheter till delad 

identitet. I det tredje temat rörande begreppet skillnad, lärande och skillnad, kopplar 

Lindstrand begreppet till de pågående lärprocesser som äger rum i filmprojektet. Han talar här 

om begreppet transformation, som i sammanhanget handlar om att de inre bilder vi skapar i 

kontakt med vår omvärld förändras i form av lärande. Lindstrand frångick sin roll som 

observatör i projektet, till deltagare när han lät eleverna regissera själva. Lindstrand fick då 

själv agera skådespelare, vilket han erfor som något positivt. Det sker alltså i den situationen 

ett rollbyte i den oskrivna hierarkin, där Lindstrand neutraliserar den eventuella makt som han 

som forskare besitter gentemot eleverna. Detta arbetssätt är något jag inspirerats av i mitt eget 

arbete, där jag själv deltar i övningarna med eleverna. 

 Projektet  

Kulturskolan där jag är verksam beviljades år 2016 ekonomiskt stöd från Kulturrådet i syfte 

att nå målgrupper som inte självmant söker sig till Kulturskolan. Det fanns ett tydligt 

samband mellan dessa barn och ungdomar och de bostadsområden de befann sig i. Avgifterna 

för att få deltaga i Kulturskolans kursverksamhet är för många i dessa områden mycket höga, 

vilket blir ett hinder som i sin tur leder vidare till utanförskap. Projektet grenade ut sig i två 

delprojekt; ett dans- och slagverksprojekt med inriktning på att uttrycka sig utan språkliga 

barriärer och ett fiolprojekt för nyanlända och ensamkommande flyktingar. Fiolprojektet 

genererade 12 nya fiolelever som fick låna instrument av Kulturskolan. 

År 2018 beviljades Kulturskolan förlängt statsbidrag av Kulturrådet med motiveringen att 

arbeta för en bättre genusbalans mellan de olika ämnena. De konstaterade att 88% av elbas- 

och slagverkseleverna var pojkar, medan dans, bild och teater hade en lika stor andel flickor 

                                                 
18Lindstrand, Att göra skillnad. Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med 

film. 2006. 
19 Lindstrand, Att göra skillnad. Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med 

film. 2006, s.17 
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överrepresenterade. Dans- och slagverksprojektet fick därmed en tydligare riktning och fokus 

lades nu på tonåringar i åldrarna 13-15 år i närområdet där socioekonomiska problem ”ärvts” 

och bidragit till utanförskap. Avgifterna har här varit ett hinder för deltagande, vilket nu 

kunde lösas med hjälp kostnadsfritt deltagande.20 Ansökan för ”slagverk- och dansprojekt” 

var formulerad som följer: 

 

Många familjer hamnar i en ond cirkel där socioekonomiska problem "ärvs" och bidrar till 

ett utanförskap bland unga. Målgruppen är tonåringar som delvis finns i fritidens nätverk 

men som behöver engageras i en nysatsning. I ett samarbete med fritidspedagoger som kan 

ungdomarna och med kulturskolans pedagoger som kan dans och slagverk får ungdomarna 

möjlighet att lära och prova nya uttryck samtidigt som de är delaktiga i vad som produceras. 

I dessa grupper är avgifterna ett hinder och projekt kan möjliggöra kostnadsfritt deltagande. 

I slagverk/dans-projektet är genusfrågorna det ledande tema. Tonåringarna kommer på ett 

medvetet sätt att involveras i utformningen som ska ske i närmiljö som också präglas av 

socioekonomisk utsatthet.21 

 

Våren 2018 tog dans- och slagverksprojektet som drevs av en slagverkslärare och en 

danslärare form och utökades till ett bredare koncept där även ensemblespel ingick. Detta blev 

min ingång i projektet som ensemblelärare, och jag anställdes för detta ändamål på 20%. Vi 

”spånade” tillsammans hur vi ville profilera oss, förhoppningen var att ungdomarna skulle 

kunna känna att de kom till en kravlös, skyddad miljö där de fick ta plats, upptäcka, utveckla 

och bli bekräftade i sin kreativitet och identitet.  

Jag kommer i denna studie att följa en lång process, där jag genom samtal och observationer 

vill försöka förstå vad som motiverar eleverna att fortsätta att delta i vår verksamhet. Jag har 

på vägen med mig dessa utgångspunkter i åtanke. 

 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva projektet som pågått inom en kulturskola under ett år, 

samt att utifrån ett etnografiskt perspektiv utforska vilka arbetssätt som synes påverka 

deltagarna positivt. Frågeställningarna för arbetet är:  

 

1. Vad motiverar elever som erbjuds deltagande i projektet att fortsätta?  

2. Vad anser eleverna att de upplever under projektet? 

3. Vilka signifikanta händelser kan observeras?  

 

Idén till val av forskningsfrågor uppkom då jag fick höra att projektet riktade sig till 

ungdomar i ett socioekonomiskt utsatt område där jag själv arbetade. Att få möjlighet att 

återse de elever jag tidigare undervisat, och att nu med andra ögon få observera och följa 

                                                 
20 Den aktuella Kulturskolans ansökan om statsbidrag. 
21 Ibid 
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deras utveckling inom projektet, väckte min nyfikenhet. Jag mindes hur jag i frustration sett 

elever fulla av kreativitet och musikalisk begåvning hamna i skuggan av sina stökiga 

klasskamrater, och den för många ekonomiska oförmågan att få blomma ut inom 

Kulturskolans verksamhet. Det är för mig en slags revansch att nu kunna ge dessa elever 

möjligheten att få delta i något de upplever positivt, bli sedda och bekräftade. 

2 Sociokulturellt perspektiv 

Författaren Claesson beskriver det sociokulturella förhållningssättet främst utifrån Lev 

Vygotskij som betonade att barns lärande inte går att skilja åt, att barns utveckling är 

beroende av uppväxtmiljön, samt språkets betydelse för lärandet. Cleasson menar i sin tur att 

det i det sociokulturella synsättet inte direkt finns fokus på tänkandet. Om vi vill studera en 

elev i dess lärande- och utvecklingsprocess ligger inte tyngdpunkten på hur eleven uppfattar 

något, snarare på dennes omgivnings kultur och det aktuella sammanhanget. Vidare beskriver 

Claesson lärandet som en cirkel, där eleven först befinner sig i utkanten, men allteftersom 

kunskap inhämtas börjar den lärande röra sig mot centrum, och därmed upplever sig allt 

mindre utanför och istället införlivad i processen. Cleasson använder uttrycket ”zone of 

proximal development”, ZPD, för att beskriva hur lärandet går till, och menar att ”varje 

människa som befinner sig i en lärandesituation har en zon inom vilken utveckling skulle 

kunna vara möjlig”.22 Detta exemplifieras med en någon som ska lära sig simma, som på 

djupt vatten kan öva bentag medan läraren håller i den lärande – då befinner sig eleven i 

”zone of proximal development”. Om läraren istället hade kastat eleven på djupt vatten efter 

att ha övat torrsim hade läraren överskridit gränsen för denna zon.  

 

Inom det sociokulturella förhållningssättet talas om att vi genom sociokulturella redskap 

kommunicerar med varandra och lär oss att förstå omvärlden. Redskapen kan ges uttryck i 

form av intellektuella (språkliga) eller materiella redskap (artefakter). Dessa redskap används 

på olika sätt inom en sociokultur för att förstå sammanhang och kan ha olika symbolik och 

innebörd mellan olika sociokulturer. För att vi människor ska förstå och uppfatta omvärlden, 

medieras den för oss genom våra redskap. Detta innebär att människan inte står i direkt 

relation till omvärlden och att vi således är beroende av redskapen, som beroende på kultur 

och sammanhang kan ha olika innebörd och symbolik.23 

Utifrån detta perspektiv strävar jag efter att förstå den sociala process eleverna i projektet 

befinner sig i. Jag vill här poängtera att jag i detta projekt alltså främst intresserar mig för hur 

eleverna utvecklas på ett socialt och personligt plan än på sina instrument. 

                                                 
22 Claesson, S. Spår av teorier i praktiken, 2002, s. 30 
23 Säljö, R. Lärande i praktiken, 2000, s. 80-81 
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3 Metod 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är avsikten med föreliggande uppsats att med inspiration 

av etnografi, beskriva och utforska projektet. Jag har använt mig av kvalitativa 

forskningsmetoder i form av intervjuer och observationer och har löpande fört anteckningar i 

kombination med inspelningar.  

 Etnografi 

Med etnografi menas att en forskare studerar något i sin naturliga miljö. I detta fall har de 

deltagande eleverna i projektet observerats under två år i sitt klassrum och på raster som kan 

sägas utgöras deras naturliga miljöer, det vill säga i skolans och kulturskolans lokaler där de 

vistats tillsammans med mig som forskare. Aspers beskriver det etnografiska arbetssättet som 

att ”forskaren interagerar med dem hon studerar”.24 Nackdelen med att använda sig av en 

sådan mellanmänsklig metod är att jag som forskare riskerar att störa den för gruppen normala 

miljön som ska observeras. Att jag sedan två år innan studiens början vistas i samma miljö 

som de deltagande eleverna, kan alltså generera både för- och nackdelar för resultatet. Jag ser 

dock fler fördelar ur ett etnografiskt perspektiv, då eleverna känner sig trygga i min närhet 

och jag dessutom vet hur jag ska bemöta dem på sätt som tilltalar dem.  

En poäng Aspers har gällande etnografisk forskning är att; ”Det är grunden i det empiriska 

material som etnografiska forskare analyserar, men det är i sig inte en analys eller ett slutmål. 

Målet är att kunna generera förklaringar baserade på förståelse”.25 För att erhålla en sådan 

förståelse förutsätter Geertz att jag som forskare använder mig av kvalitativa metoder. 

Föreliggande studie baseras därför på kvalitativa metoder som observationer, informativa 

samtal, intervjuer och anteckningar. Detta innebär att jag utifrån ett mindre urval söker 

förståelse för innehållet och förhoppningsvis finner det som är intressant att utforska. 

Kvalitativ metod är därför mer lämpad i detta fall än kvantitativ metod som statistiskt 

insamlat data, där ett större underlag krävs och där generella slutsatser dras.  

Intervjuerna med projektets deltagande elever har genomförts med hänsyn till Denscombes26 

rekommendationer gällande val av tillfälle och miljö, som kan vara avgörande för vilka svar 

jag som forskare får av respondenterna. Denscombe poängterar vikten att vara medveten om 

under vilka omständigheter intervjuerna genomförs. Det är också viktigt att ta hänsyn till den 

så kallade interaktionseffekten, det vill säga att forskarens och respondentens olikheter kan 

påverka respondentens ärlighet i sina svar. Jag är medveten om att jag och respondenterna 

kommer från helt olika kulturer, men ser samtidigt en klar fördel i att jag lärt känna dem 

under en längre tid. Jag har en god relation med respondenterna och är samtidigt medveten 

om att min trovärdighet kan ifrågasättas i min roll som forskare på grund av detta. Jag ser 

                                                 
24 Aspers, P. Etnografiska Metoder, 2007, s.19 
25 Aspers, P. Etnografiska Metoder, 2007, s.33 
26 Denscombe, M. Forskningens grundregler, 2004, s.141-142 
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dock detta som en förutsättning för att kunna genomföra denna typ av observerande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Med den bakgrundshistorik jag besitter gällande eleverna och 

arbetslivserfarenhet inom musikundervisning, blir det dock svårt att se neutralt på 

intervjusvaren, detta innebär att det finns en viss grad av tolkning i sociokulturell anda. 

3.1.1 Empowerment 

En synsätt som äger relevans i detta sammanhang är frågan om empowerment. Denscombe27 

tar upp ett i forskningssammanhang detta kanske kontroversiellt begrepp, det vill säga att 

forskaren lämnar sin neutrala ståndpunkt i syfte att stärka och frigöra de som deltar som 

forskningsobjekt. Det innebär ett en forskare forskar för dem som deltar istället för om dem. 

Denscombe beskriver denna inställning på följande vis; ”Syftet är att stärka (empower) dem 

som är föremål för undersökningen, och det främsta motivet för forskningen är de 

involverades välfärd”.28 Denscombe poängterar samtidigt att de två förhållningssätten inte 

utesluter varandra. Det går bra att kombinera dessa förhållningssätt, förutsatt att forskaren i ett 

tidigt skede klargör särskiljandet mellan de två synsätten. Denscombe nämner feministisk och 

antirasistisk forskning som två exempel på forskningssituationer där forskaren strävar efter att 

frigöra sociala grupper för att stärka deras position i samhället. Han delar upp sätten att 

frigöra de sociala grupperna i tre kategorier; Ge röst, det vill säga att forskningen utgör en 

kanal för mindre inflytelserika sociala grupper där sådant som politiken inte synliggör kan 

uppmärksammas. Social förändring, som innebär att forskningen åsyftar att bidra till en social 

förändring i den berörda gruppen. Förändringen kan för den berörda gruppen innebära en 

ökad politisk medvetenhet, i vissa fall för att kunna ställa högre krav på sitt politiska 

inflytande, samt direkt aktion, där gruppen genom forskningens direkta handling, frigörs 

under processen. Den tredje kategorin inbegriper maktrelationer i forskingssituationen. Detta 

innebär att frigörelsen innebär en förändring i maktrelationerna mellan forskaren och den 

grupp som undersöks, vilket innebär att gruppen får mer inflytande och kontroll i forskningen.  

Jag vill här tydliggöra att jag använder mig av detta förhållningssätt i fråga om min välvilja att 

hjälpa dessa ungdomar att få en betydelsefull och rofylld tillvaro och därmed också stärka 

dem. Jag vill att de ska ges lika förutsättningar till att känna sig delaktiga och sedda i ett 

meningsfullt sammanhang, det ska inte behöva vara en socioekonomisk fråga att få delta i 

kulturskolans verksamhet. Min förhoppning är att min studie därmed ska hjälpa deltagarna till 

bättre förutsättningar där de kan lära av varandra hur de samarbetar och interagerar på ett 

vänligt sätt med andra människor.  

3.1.2 Intervjuer 

Fyra elever har intervjuats, och det är fyra av de elever från årskurs åtta som valt att fortsätta 

att delta i projektet även den andra terminen. I respekt för respondenternas integritet har jag 

valt att inte nämna deras namn och därför valt att fingera dem. Intervjufrågorna har 

                                                 
27 Denscombe, M. Forskningens grundregler, 2004, s. 40 
28 Denscombe, M. Forskningens grundregler, 2004, s. 40-51 
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konstruerats på grundval av Denscombes rekommendationer för hur jag som forskare kan 

minska risken för oärliga och oriktiga svar. Han anser att en forskare ska undvika långa och 

komplicerade frågor och sådana frågor som blir alltför krävande för minnet att besvara. Det är 

också viktigt en forskare vidtar försiktighetsåtgärder när hen ställer frågor som berör känsliga 

ämnen.29 

 

Gällande val av tillfälle och plats, funderade jag över vilken typ av miljö som skulle lämpa sig 

bäst för en så trygg och avspänd intervjusituation som möjligt. Jag kom fram till att 

informanterna var vana att se mig i musiksalen i deras skola och passade därför på att besöka 

dem under deras musiklektioner. Jag ställde en öppen fråga om de som deltog i projektet hade 

lust att komma med lite ”feedback” om verksamheten. Till min förvåning kom de som var på 

plats vid tillfället helt självmant. Jag använde mig av en intervjumetod som Aspers kallar 

tematisk öppen intervju. Detta innebär i korta ordalag att forskaren utser ett antal teman att 

föra samtal kring och går in i en mer vardaglig roll för att göra situationen mer bekväm för 

respondenten. Jag har valt att inte ta med hela konversationen mellan de frågor som jag anser 

relevant för studien med hänsyn till mängden transkription som upptar både tid och plats i 

arbetet. Här gäller det att forskaren snabbt läser av respondenten och ”måste vara flexibel och 

snarare behärska en övergripande strategi för att intervjua än kunna ingredienserna till ett 

recept utantill”. 30 

 

Dessa teman valde jag som utgångspunkter: 

• Projektet – nu och då 

• Vad tycker Du är kul? 

• Önskemål? 

• Varför ville Du fortsätta? 

• Skillnader mellan ordinarie musikundervisning och Kulturskolans verksamhet. 

 Mina förkunskaper om elevgruppen 

I anslagsansökan poängterade kulturskolans rektor att projektet skulle ske i närmiljö som 

länge präglats av socioekonomisk utsatthet, vilket motiverade oss att välja en närliggande 

högstadieskola där jag tidigare undervisat. Under mina två yrkesverksamma år på den utvalda 

skolan, kunde jag med tiden observera och finna mönster i elevernas sociala kultur. Det rådde 

en starkt utpräglad hård jargong mellan ungdomarna samtidigt som en stor del av eleverna 

sedan länge hade spelat fotboll tillsammans. Detta hade skapat en viss trygghet hos de 

fotbollsintresserade, medan de elever som inte tillhörde den kategorin hamnade utanför i det 

rådande tuffa klimatet. Jag märkte snabbt att kunskapsnivån inom musikämnet låg 

oroväckande lågt överlag, vilket blev en stor utmaning att arbeta upp. De mer utåtagerande 

eleverna upptog den mesta av uppmärksamheten från undervisningen med att klanka ned på 

                                                 
29 Denscombe, M. Forskningens grundregler, 2004, s.141 
30 Aspers, P. Etnologisk forskning, 2004, s.137–139 
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musikämnet och påverkade de andra i klassen att inte ta ämnet på allvar. Detta mest troligt i 

rädsla för att göra fel, vilket medförde att de elever som inte tillhörde den större mängden 

fotbollsintresserade och som hade en vilja och intresse i att få utvecklas i ämnet, hamnade i 

skymundan. Det visade sig att skolan inte haft någon fungerande musikundervisning med en 

utbildad musiklärare på flera år, vilket kunde förklara varför situationen såg ut som den 

gjorde. Efter det första året av enträget arbete med att skapa en bättre studiemiljö för eleverna, 

kunde jag stolt presentera skolans husband på skolavslutningen. Några av dessa elever hade 

grava koncentrationssvårigheter och var från början negativt inställda till musikämnet. Jag 

hade bestämt mig för att lägga extra fokus på just dessa individer. Jag såg tidigt en 

tillbakahållen längtan efter att få uttrycka sig musikaliskt och få uppleva en ”jag-kan-känsla” 

som jag inte kunde låta dem gå miste om. Detta medförde som jag hoppats på, ett något 

lugnare arbetsklimat för de andra i klassen, och allt fler vågade utsätta sig för obekväma 

situationer där de riskerade att misslyckas inför andra. Genom att ge de mer osäkra och 

utåtagerande individerna små enkla ansvarsområden och uppgifter, fick de både den 

uppmärksamhet de behövde utan att störa omgivningen och dessutom ett växande 

självförtroende. 

 

Med denna bakgrundsbild av den utvalda skolan hade jag en stor fördel i hur vi skulle möta 

dessa elever och vad vi hade att vänta vid det första besöket. På grund av sent uppstartande av 

projektet, uppstod en del svårigheter att i samråd med grundskolans rektor och mentorer hitta 

lämpliga tider för besök. Det var heller inte en självklarhet att skolpersonalen fann det positivt 

att ta emot besök från annan verksamhet, vilket vi fick erfara och på bästa sätt bemöta med ett 

öppet sinne för lösningar och alternativ. Vi kom fram till att den så kallade mentorstiden på 

måndag morgon skulle vara lämpligast att samla eleverna utan att uppta tid från andra 

lektioner. 

4 Genomförande, resultat och analys 

Projektet pågick under två terminer, varav den andra blev en fortsättning för några av den 

föregående terminens deltagare. I egenskap av forskare för min egen studie, har jag följt och 

observerat projektet med sociokulturella glasögon och öron, och under tiden använt mig av 

valda forskningsmetoder för dokumentation och utvärdering.  

 Projektgruppen 

För projektet fördelades projektanställning mellan tre av Kulturskolans pedagoger. Med 

respekt för mina två kollegors önskemål har jag valt att inte nämna dem vid namn och 

kommer istället benämna dem som ”slagverkslärare” och ”danslärare”. Dansläraren har en 

gedigen utbildning inom sitt område med flera års arbetslivserfarenhet som danslärare. Hon 

har riktat in sig på streetdance och har ett arbetssätt som verkar värdesättas av eleverna, som 

har ett stort inflytande på undervisning med tankar och idéer. Slagverksläraren har även han, 
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många års utbildning inom musikpedagogik med inriktning slagverk. Han arbetar både som 

musiklärare och musiker. I egenskap av den tredje läraren i projektgruppen, har jag en 

kandidat- och masterutbildning med inriktning jazzmusiker samt ca 10 års erfarenhet inom 

musikläraryrket. Jag har undervisat både på kulturskola och i klass. 

 Val av målgrupp 

När vi i startskedet skulle ringa in en passande ålderskategori, hänvisade jag till Kulturskolans 

elevlista med två argument. I egenskap av långtidsvikarierande bas- och ensemblelärare på 

arbetsplatsen, var jag medveten om att det fanns ett glapp mellan åldrarna 12–16 år, där 

deltagarna var betydligt färre än i övre och undre åldersgrupper. Satsningar på denna 

åldersgrupp hade därför efterfrågats av många musiklärare. Med anledning av detta ansåg jag 

det vara ett passande tillfälle att göra en insats för att nå denna åldersgrupp. Det andra 

argumentet grundade sig på min tidigare erfarenhet som klassmusiklärare på en närliggande 

högstadieskola. Jag hade under två års tid följt eleverna på en skola som på senare år gjort sig 

ökänd på grund av det hårda klimatet i elevernas skolmiljö. Majoriteten av eleverna kom här 

från ett socioekonomiskt utsatt område, och skulle enligt min uppfattning gynnas av att få 

möjligheterna att hitta något som genererade glädje och som bekräftade var individ. Att få 

känna tillhörighet, bli sedd, känna sig viktig i ett sammanhang och lära sig hur de interagerar 

med andra, skulle kunna bli möjligt med hjälp av ett sådant projekt.  

 Studiebesök 

Innan vi gav oss in i planering, sökte vi efter andra kulturskolor som beviljats bidrag för 

denna typ av projekt. Vi blev tipsade om ett välorganiserat projekt som drevs av Kulturskolan 

Stockholm i Västerort, som beviljats maximalt anslag om ca två miljoner kronor per år. Detta 

projekt sträckte sig över ett stort antal skolor och fritidsgårdar och hade ett gott samarbete 

med grundskolan. Vi anordnade ett möte på kulturskolan i Husby med projektledaren för 

projektet Rum för skapande31, Mia Annerwall. För min egen studies och för projektets 

ändamål, gjorde jag en intervju med Annerwall och förde anteckningar.  

 Intervju med projektledare för Rum för skapande  

 

Vilken ålderskategori har ni valt att fokusera på?  

- Vi har märkt att låg- och mellanstadiet är lättsammast att samarbeta och kommunicera med 

av den anledningen att de inte har samma problematik att gå ifrån ordinarie undervisning 

som på högstadiet.  

 

 

                                                 
31 https://kulturskolan.stockholm.se/skapande/ 
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Hur förhåller ni er till grundskolornas scheman i er undervisning? 

- Vi brukar lägga undervisningen på gymnastiklektionerna efter önskemål av skolan. Vi får 

använda hela dagens gymnastiklektioner och hinner då träffa flera olika klasser under en 

dag. 

 

Samarbetar ni med några artister/musiker? 

- Vi har samarbetat med bland annat Timbuktu, Adam Tensta, Cleo för att nämna några. Vi 

har även haft orkesterprojekt med Operahögskolan och en del jazzmusiker. 

 

Hur gör ni med utvärderingar och uppföljningar med era projekt? 

- Det finns i nuläget inga rutiner för det. Vi har skapat utvärderingar för grundskolans lärare 

och för våra pedagoger. 

 

Arbetar ni ämnesövergripande? 

- Vi undervisar alltmer två och två från Kulturskolan, det vill säga musik och dans, musik och 

drama och två musiklärare. Vi har även ämnesövergripande samarbete med grundskolans 

ämnen, till exempel matematik och idrott. 

 

Annerwall berättade även att de alltid arbetar mot någon form av mål där eleverna får göra en 

avslutning på det arbete de gjort. Det kan vara i form av en konsert, redovisning eller uppspel 

för klassen. Hon poängterar också att Kulturskolan Stockholm försöker i den mån det går att 

få kontakt med elevernas föräldrar för att informera om deras verksamhet. 

 Termin 1 - Förarbete och utförande 

Vi i projektgruppen gjorde i tidigt skede upp en projektplan för den första terminen. Vi 

bestämde oss för att erbjuda skolan två workshops på deras skola och en heldag på 

kulturskolan. Tanken med att erbjuda två tillfällen var att ge eleverna förutsättningar till en 

trygg miljö, där de får tid och möjlighet att upprepa och känna sig bekväma i de praktiska 

övningar vi lärt ut. Förutsättningarna för att frambringa en ”jag-kan-känsla” hos eleverna hör 

för många ihop med upprepning, vilket jag själv fått erfara. Med mitt uppsåt till 

”empowerment” såg jag det som nödvändigt att ge eleverna dessa förutsättningar, vilka jag 

tror skulle minimerats med endast ett lektionstillfälle. Vi märkte att vårt erbjudande inte 

mottogs med leenden av alla lärare på skolan. Detta verkade i första hand bero på att vi 

önskade besöka skolan på dagtid samt erbjuda en heldag på kulturskolan, vilket skulle drabba 

ordinarie undervisning. Detta innebar att kommunikationen nästintill blev en 

envägskommunikation, mailledes från vår sida. Vi bokade därför ett möte med skolans rektor 

som var mycket positivt inställd till vårt projekt och kom överens om att våra workshops 

skulle äga rum på den så kallade mentorstiden förlagd en timme i veckan på morgonen.  
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4.5.1 Tänkbara upplägg 

Vi hade några tänkbara upplägg som vi ställde mot varandra. Det första förslaget var att göra 

ett koncept, inspirerat av TV-programmet, Så mycket bättre32, där vi tillsammans med 

eleverna skulle agera kompband och arrangera om deras favoritlåtar. De som önskade att delta 

i dans skulle i det fallet få göra koreografi till detta. Vi insåg dock att detta skulle bli svårt 

med vår tidsbegränsning och vi ville heller inte riskera att ta oss, eleverna inkluderade, vatten 

över huvudet. En annan idé var att göra ett samarbetsprojekt med en svensk Hip-hop-artist, 

med anledning av att Hip-hop-kulturen sedan många år varit stark i detta område. Detta 

kändes som en mer genomförbar idé och skulle förmodligen inspirera många av eleverna. 

Dessvärre blev sökandet efter artister en återvändsgränd då vi inte fick svar av artisternas 

bokare.  

 

4.5.2 Det slutgiltiga upplägget  

Med hänsyn till rådande problematik, fann vi det tryggast att utgå från vad vi själva kunde 

åstadkomma utifrån våra egna erfarenheter av undervisningskoncept. Jag är fast övertygad om 

att barn och unga uppskattar när man som pedagog utstrålar en ärlighet i det man gör. De 

känner av när något är genuint och naturligt. Slagverksläraren som deltog i projektet hade en 

lång erfarenhet från gruppundervisning inom slagverk och visade oss roliga pulsövningar med 

hjälp av så kallad bodypercussion. Detta innebär att man använder kroppen som 

slagverksinstrument. Detta är ett bra sätt att underlätta förståelse av puls och rytm, då man 

använder hela kroppen i olika rörelsemönster. Jag har under tio års tid undervisat i ensemble 

och upplever att jag med tiden hittat ett arbetssätt som möjliggör lärande av nutida populära 

låtar genom att anpassa arrangemanget till elevens nivå. Vi musiklärare konstruerade därför 

en trestegsmodell för genomförandet av låtarna, där det första steget innebar att 

karaktäristiska rytmer som fanns i låtarna lärdes ut via bodypercussion. Det andra steget blev 

att applicera dessa rytmer på de ”riktiga” slagverksinstrumenten. Det tredje steget innebar 

pålägg av ackord- och melodiinstrument som sedan länkades samman med 

slagverksinstrumentens spel. Parallellt med detta lärde dansläraren ut koreografi med 

rytmerna och rörelserna i bodypercussionspelet som utgångspunkt. 

 

4.5.3 Låtval 

Vi valde två låtar som vi alla tre pedagoger hade hört flera elever spela upp på sina 

mobiltelefoner och nynnat på. Den ena var låten Dance You Off, med Benjamin Ingrosso och 

den andra, något äldre låten Shape Of You, med Ed Sheeran. Den förstnämnda är en poplåt 

med discoinfluenser, vilket inbjuder till ”four on the floor-komp”33 i trummorna och blir 

således tacksamt att spela enkla notvärden som fjärdedelar och påbyggnad med 16-delar och 

                                                 
32 Ett TV-program där kända svenska artister möts under en vecka och tolkar varandras låtar med hjälp av ett 

kompband. 
33 Ett trumkomp som baseras på att bastrumman spelar på alla pulsslagen i 4/4-takt. 
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synkoperingar för den som kan. Den andra låten är en poplåt baserat på ett beat som 

inspirerats från Karibiska rytmer, väl etablerat i modern populärmusik och på så vis bekant 

hos många barn och unga.  

4.5.4 Terminsplanering 

Vi planerade terminerna på följande sätt:  

 

Termin 1 

• Studiebesök i Husby, projekt ”Rum för skapande”. 

• Workshop 1, hela åk 7 (fyra klasser) i skolans matsal på golvet. 

• Workshop 2, fortsättning för de som vill i skolans matsal på scenen. 

• Workshop 3, halvdag i Kulturskolans lokaler. 

 

Den andra terminen prövade vi en annan presentationsvariant för att minska den för eleverna 

obekväma situationen parallellklasser emellan i samma rum. 

Termin 2 

•  Studiebesök på ”Kulturnatta”. 

•  Samtal med personal från två närliggande fritidsgårdar. 

•  Workshop 1, en klass från åk 7 i deras musiksal på schemalagd musiklektion. 

•  Dans- och ensembleworkshops en kväll per vecka under en sex veckor lång period. 

 Workshop 1 – Det första besöket 

Tillsammans med rektor och mentorer hade vi kommit överens om att hela årskurs 7 skulle 

delta samtidigt i den första workshopen i skolans matsal. Även om vi befarade att fyra klasser 

med vardera cirka 25 elever skulle bli svårt att nå på en och samma gång, fick vi respektera 

det alternativ som bjöds. 

 

Vi hade medtagit instrument och använde oss av skolans ljudanläggning. Vi preparerade fyra 

keyboards med förinställda sound och satte klisterlappar med olika färger på de tangenter som 

skulle spelas på. Till detta hade vi förberett ett substitut till ackordsanalys och noter, i form av 

färgrutor med siffror för hur många gånger de olika färgbeklädda tangenterna skulle spelas på. 

Ljuden på keyboardarna var förinställda på ett sådant vis att två elever skulle kunna dela på en 

keyboard, där den ena spelade bas och den andra ackord, melodi eller solo på specifika delar 

av låtarna. Vi hade valt en tonart, Eb dur, som möjliggjorde ackordsspel på valfria svarta 

tangenter, vilket skapade passande klanger. Slagverksläraren hade till detta förberett ett 

ljudspår i ett inspelningsprogram där ett grundbeat låg som en grund. För varje nytt steg i 

lärandet kunde det förinspelade läggas till i ljudbilden och sedan tas bort när eleverna klarade 

att spela det själv. Vi hade medtagit ett antal slagverksinstrument, samt lånat ett trumset av 

skolan. 
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När alla elever intagit matsalen, bildade vi snabbt en stående halvcirkel runt instrumenten. Vi 

presenterade oss kort och berättade om vad de hade möjlighet att prova på de kommande 45 

minuterna. Vi satte snabbt igång med att lära ut ett antal rytmer, som applicerades på olika 

delar av kroppen. Ett beat byggdes i form av bodypercussion i samspel med den förinspelade 

bakgrunden för låten Dance You Off. Därefter annonserade vi fortlöpande ut lediga platser på 

respektive instrument och dans. Vi pedagoger cirkulerade och instruerade eleverna under 

låtens gång. Några av skolans lärare deltog i dans och instrumentspel, medan några andra stod 

besvärade och stilla intill några elever som inte ville delta. De ungdomar som vi inte lyckades 

få med ställde sig i ett hörn tillsammans med de icke deltagande lärarna. Barn och ungdomar 

ser och lär av vuxna, vilket här blev ett tydligt exempel. På samma sätt som eleverna härmade 

kompisars negativa beteende, kunde jag också se exempel på hur andra kunde smitta av sig 

positivt på sina kompisar. Jag kunde se en jämn könsfördelning mellan deltagarna i dansen, 

respektive musiken. Många tjejer provade att spela trummor och slagverk och flera killar 

provade att dansa. 

 

Trots det stora antalet deltagande elever, lyckades vi ändå genomföra bägge låtarna, innan 

eleverna tappade fokus. Vi avslutade workshopen med en samling där vi förklarade för 

eleverna att de hade möjlighet att frivilligt delta i fortsatt verksamhet. 

 

Efter den första workshopen fick vi hjälp av skolans musiklärare att samla in 

intresseanmälningar för fortsatt deltagande. Eleverna hade två valmöjligheter, att delta i dans 

eller musik. Det visade sig att några av de elever som visat intresse för fortsatt deltagande, 

inte fick delta för sina mentorer, på grund av sina låga betyg. Mentorerna menade att de skulle 

riskera att tappa för mycket av sin ordinarie undervisning om de var borta en heldag.  

 

4.6.1 Min tolkning  

Situationen blev för många elever obekväm, då elever från parallellklasserna deltog. Vi 

lyckades ändå lösa upp några ”motståndsgrupperingar” genom att ge dem instrument i 

händerna och snarare ”överrumpla” än att ge dem betänketid att påverka varandra negativt. 

Några av dessa elever var genom min tidigare erfarenhet ledarindivider för mindre 

grupperingar, vilket tydligt visats i deras samspel med de andra i grupperna. Gruppernas 

”undersåtar” handlade i det mesta genom dessa ledare. När vi i detta fall lyckades få med 

några av dessa ledarindivider i deltagandet, följde så även de andra i grupperingarna med på 

tåget. En av dessa ledare protesterade till en början med uttalandet; ”Nej! Jag suger på att 

spela, jag är tondöv!”. Efter några seriösa försök i mitt coachande sällskap, lyckades eleven 

tillsammans med sina två följeslagare, spela de angivna ackorden och hänga med i låten som 

spelades. Jag tycker mig i den process som här ägde rum se en koppling till empowerment 

och ZPD till exempel en situation där ledarindividens nyfikenhet för att våga prova med hjälp 

av min uppmuntran övervann rädslan och därmed släppte in de andra i gruppen. Detta tolkar 

jag som en effekt av empowerment, där jag i min tidigare bekantskap med eleverna och under 

workshopen uppmuntrat eleverna till att våga prova något nytt, kravlöst och med glimten i 
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ögat. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser jag på situationen med ledarindividen som erövrar 

sin rädsla och får med sig sina kompisar på tåget, som ett kliv in i utvecklingszonen där 

eleverna medierar situationen med hjälp av sociala redskap. De frångår den jargong som 

normalt råder i deras kultur och anpassar sig till vår positiva och ödmjuka inställning och 

finner till slut ro och bemästrar instrumentspelet, vilket betyder att de närmat sig in mot 

zonens mitt. Om jag ser till elevernas förhållande till deras utvecklingszon, ger vi dem här 

några inledande verktyg för att närma sig inåt zonens mitt genom musikaliska uttryck. Jag ser 

på utvecklingszonen som ett rum där kunskap införlivas genom musikaliska uttryck, som dels 

utvecklar eleverna på ett socialt plan, men även musikaliskt. De elever som upplever en ”jag-

kan-känsla”, får ett växande självförtroende och får då också mod att i detta samspel 

interagera med andra individer. Det blir med andra ord två parallella spår som på vägen 

sammanfogas. 

 

Genom att preparera keyboard med de olikfärgade lapparna som hörde samman med den ton- 

och ackordsföljd som fanns på det tillhörande papperet, samt de förinställda 

keyboardsounden, gavs eleverna goda förutsättningar till att lyckas. Vår intention var att 

förenkla så mycket som möjligt för eleverna, vilket jag ser som en viktig del i empowerment.  

 Workshop 2 – Det andra besöket 

När de 15 fortsättningsdeltagarna som beviljats ledigt anlände till skolans matsal flyttade vi 

denna gång upp på scenen. Detta i syfte att inge en känsla av att komma upp en nivå från det 

första tillfället. Denna gång började vi att sittandes i ring presentera oss för varandra, och 

berätta vad vi åt till frukost som ett skämtsamt och uppmjukande inslag. Efter detta gjorde vi 

samarbetsövningar i form av bodypercussion, där ett beat i 4/4-takt med olika ljud på varje 

pulsslag skickades runt i cirkeln. Därefter följde fler samarbetsövningar med liknande koncept 

fast i mindre grupper om två och fyra personer. Som avslutning informerade vi eleverna om 

vad de skulle få göra på den tredje workshopen på Kulturskolan. 

 

I den nya gruppen fanns två av vad vi brukar kalla för ”klassens clowner”, det vill säga två 

elever som söker bekräftelse på olika sätt. De hade svårt att våga slappna av och bara följa 

instruktionerna som de andra 13 eleverna gjorde. Utan att vi lärare behövde säga till alltför 

många gånger, markerade deras kamrater att de inte tyckte om att de störde verksamheten, 

vilket verkade vara ett effektivt medel. Några av de elever jag tidigare undervisat i klass, 

överraskade mig med sin närvaro och tålamod som de inte tidigare visat. 

 

4.7.1 Min tolkning  

Förflyttningen upp till scenen gjordes i syfte att ge eleverna en känsla av att de kommit en 

nivå högre i och med att de valt att fortsätta delta i verksamheten och därmed en 

”självförtroende-boost”. Tanken bakom body-percussionövningarna var att minimera risken 

för eventuella motoriska hinder som skulle kunna uppstå hos eleverna vid instrumentspel. Att 
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minska risken för att göra fel kan få eleverna att känna sig lugnare och tryggare i situationen, 

även om vi i vår undervisning strävade efter att avdramatisera och sudda ut begreppet ”fel”. 

Det inledande samtalet, där vi alla berättade för varandra om vad vi ätit till frukost, gav en 

lugnande effekt efter att alla fått komma till tals. Jag anser det viktigt att i en grupp snabbt få 

komma till tals för att inte riskera att bli mentalt låst resterande tid. Dessa tre moment, det vill 

säga förflyttningen en nivå upp, body-percussionövningarna och ”frukostsamtalet”, är i mina 

ögon en del av mitt sätt att bedriva empowerment. Elevernas närvaro och engagemang, samt 

de som markerade för de störande kamraterna att de inte ville flamsa bort tiden, tyder på att 

deltagandet upplevdes som något viktigt och betydelsefullt för eleverna. Jag ser detta som ett 

första kliv in i en av empowermentforskningens inriktningar, social förändring. Eleverna blev 

här medvetna om sitt förhållningssätt till deltagandet, kände sig delaktiga i ett meningsfullt 

sammanhang och gjorde ett ställningstagande. 

 Workshop 3 – Heldag på Kulturskolan 

Vi musiklärare samlades i god tid för att preparera instrumenten på samma vis som vi gjort i 

samband med den första workshopen. Vi bestämde en låtform som dansläraren kunde planera 

en koreografi till. Målet för dagen var att vi skulle låta eleverna spela låten Dance You Off i 

ensemble och därefter spela in samtliga instrument i ett inspelningsprogram för att efter 

lunchen ge dansgruppen en egen version på låten att göra koreografi till. 

 

Samtliga deltagare samlades i danssalen för en gemensam samling där de fick delta i några 

samarbetsövningar i syfte att lära känna varandra. Därefter delade vi upp oss till respektive 

undervisningssalar. Åtta elever anslöt sig till dansgruppen och sju till musikgruppen. 

Musikgruppen samlades tillsammans med oss musiklärare och blev informerade om dagens 

upplägg. De fick själva välja instrument vilket blev en första social utmaning; att 

kompromissa. De som redan kände varandra vågade uttrycka sina känslor omgående och 

hårda meningsutbyten haglade, medan de som inte kände varandra fick kompromissa. Detta 

löstes trots allt på ett imponerande moget sätt av deltagarna. När eleverna kommit i ordning 

med sina instrument övade vi på låten i olika lager, det vill säga stegvis påbyggnad av 

harmoniska och rytmiska koncept. Vi pratade kring taktarten, trumkompet och de notvärden 

som skulle spelas på respektive instrument. Vi började med ett enkelt trumkomp och lät sedan 

bas, gitarr och keyboard spela baslinjen och lade sedan till ackord i keyboard och små korta 

fraser i gitarr och bas. När vi spelat hela låten ett antal gånger, kunde vi sedan gå över till 

inspelningsmomentet. Vi berättade om hur man kan gå tillväga vid enklare inspelningar och 

hur stora artister med enkla medel lyckats åstadkomma succéartade resultat. Vi spelade in i 

programmet Logic och spelade in ett instrument åt gången. Vi visade eleverna hur man enkelt 

med dagens teknik kan korrigera inspelade instrument om tagningen inte blivit som man tänkt 

sig. 

 

Efter lunchen fortsatte vi med ensemblespel och kunde sedan lämna över den färdiga 

versionen till dansgruppen. Dansgruppen fick vid dagens slut visa upp sin koreografi till 
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musikgruppens inspelning i danssalen. Vi avslutade med ett öppet samtal med eleverna, som 

fick dela med sig av tankar och feedback från dagens aktiviteter.  

Något som gjorde mig glatt överraskad var att två av deltagarna hade på mina musiklektioner 

i grundskolan haft stora koncentrationssvårigheter och hade aldrig tidigare visat tecken på 

glädje i musikämnet. Denna dag satt de båda fokuserade hela dagen utan en enda tillsägelse 

från mig. Deltagarna pratade även med varandra, även om de inte kände varandra sedan 

tidigare. 

4.8.1 Min tolkning 

Eleverna ställdes inför två utmaningar vilka innebar att våga kliva ut ur deras trygghetszon 

och kompromissa med främmande elever från andra klasser. Innan de skiljdes åt för dagen, 

verkade de accepterat varandra i den nya gruppen. Detta tolkar jag som att eleverna bröt sina 

vardagliga mönster och öppnade upp för ett nytt sätt att vara, ett steg mot en ny kultur med 

nya regler och sociala koder. De elever som tidigare haft stora koncentrationssvårigheter, fick 

i denna situation energi för att orka fokusera på uppgiften. Jag tror att vi skapat en så trygg 

och positiv miljö genom ett empowerment-förhållningssätt, att eleverna här gavs motivation 

att vilja fullfölja uppgiften. 

  Termin 2 – Förarbete och utförande   

Denna termin skulle innehålla två parallella spår, dels fortsatt verksamhet med de elever som 

önskade fortsätta från föregående termin, dels nya besök hos höstens årskurssjuor med 

liknande upplägg för introduktionsworkshops. Trots att vi var ute i god tid för kontakt med 

skolan, dröjde det ända till oktober innan vi lyckades få göra ett besök. Detta på grund av att 

vi av skolans rektor hänvisats till en arbetslagsledare som inte ville att vi skulle göra några 

besök. Vi löste detta genom en kompromiss som innebar att vi kunde besöka en klass i 

årskurs sju på deras musiklektion. Med anledning av rådande irritationer bland skolans 

personal, valde vi att erbjuda kvällsworkshops istället för heldagar. Dansläraren fick tillstånd 

att erbjuda dansworkshops på skoltid under elevens val-tiden. Vi tillverkade flyers som 

delades ut till eleverna i årskurs sju och åtta, där vi erbjöd fyra workshops för vardera 

årskursen.  

 

4.9.1 Upplägg 

Vi tog fasta på det vi fått lära av projekt Rum för skapande, gällande hur viktigt det är att man 

bär kläder som tydligt visar varifrån man kommer när man besöker en annan skola. Vi lät 

därför trycka upp tröjor med projektnamnet och Kulturskolans namn på, inför första besöket.  
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  Besök i klass 7A 

Inför detta besök kunde vi anpassa vårt upplägg på ett annat sätt än vad vi gjorde den första 

gången. Nu skulle vi få träffa ca 25 elever istället för 100, vilket kändes betydligt mer 

greppbart. Vi bestämde oss för att denna gång vara mer effektiva och inte låta momenten bli 

utdragna för att behålla elevernas uppmärksamhet. Vi planerade lektionen på följande vis: 

 

• Samling i ring, sittandes på stolar, samt presentation (ca 5 min) 

• ”Sittdans” – En spexig dansövning där eleverna får börja med att sitta ihopsjunkna 

med armarna i kors, som sedan fortsätter med diverse rörelser där de bland annat får 

byta plats med närmsta elev. Samarbete är en förutsättning (ca 10 min). 

• Bodypercussion – Eleverna får i förhållande till ett angivet tempo bidra med varsitt 

slag (olika på alla pulsslag), med mönstret 1:stamp, 2:knäklapp, 3:handklapp och 

4:händerna på axlarna. 

• Komposition och inspelning i programmet Logic – Eleverna får som uppgift att göra 

en kort ”raplåt”. De får börja med att upptäcka akustiska ljud runtom i klassrummet 

för att bygga ett trumbeat. Vad låter basigt? Vad låter diskant? Vilken stämning vill 

eleverna ha? Vi anger ett tema: Mobiltelefon. Vad tänker de på när de hör ordet? (ca 

40 min). 

 

Samlingen gick bra, eleverna lyssnade och stämningen var god. Samtliga elever i klassen 

deltog efter viss skepsis från några få, i både sittdans och bodypercussionspel och stämningen 

var fortfarande god. Några i klassen satt med armarna demonstrativt i kors när vi presenterade 

sittdansen. När de väl insett att det första momentet i sittdansen innebar den position de själva 

satt i, verkade de inte längre kunna stå emot att fortsätta att delta. När vi sedan gick vidare till 

det sista momentet bad vi eleverna söka efter saker i rummet som skulle tänkas gå att 

framkalla ljud som ersatte ett trumset. Vi diskuterade först vilka typer av ljudfrekvenser som 

var viktiga för att efterlikna trumsetets grundläggande delar, det vill säga bastrumma, hi-hat 

och virveltrumma. Efter viss tvekan räckte en elev upp handen och sade ”bas och diskant” och 

stampade i golvet för att illustrera bastrumman. En annan elev slog på en tom stol bakom sig 

medan hans kompis bredvid fladdrade med ett litet skrivhäfte. Eleverna fick därefter komma 

fram och spela in dessa ljud. Stolen fick ersätta en bastrumma och spelades genom att hålla 

upp stolen och slå på sitsen med knuten näve för att få bättre resonans. Blocket fick bli 

ersättare för en hi-hat genom att fladdra det fram och tillbaka i sextondelar. En tjej hittade en 

lite kedja ifrån en nyckelring och lade ner den på en plåtburk som fick ersätta en 

virveltrumma. Instrumenten spelades in och vi lade på olika typer av ljudeffekter för att närma 

oss de sound vi ville uppnå. Eleverna fick därefter i uppgift att bestämma om låten skulle gå i 

dur eller moll och majoriteten röstade för moll. Vi lärare bestämde två ackord som en elev 

fick gå fram och spela på en keyboard. De fick slutligen i uppgift att göra en raptext utifrån 

temat mobiltelefon. Eleverna fick komma med sina egna associationer till ämnet och därefter 

hitta rim till dessa. Här märkte vi att elevernas fokus började avta kraftigt och tiden räckte i 

slutändan inte till för att låta eleverna själva hitta på rim, vilket gjorde att vi fick hjälpa till för 

att hinna färdigt. Moment som innebär en längre tids stillasittande riskerar att tappa elevernas 
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uppmärksamhet och intresse. Det märktes tydligt att inspelningsmomentet tog för lång tid för 

att de skulle orka hela vägen. Kanske berodde detta på att de haft idrottslektion innan och 

snart skulle få äta lunch? Eleverna fick sedan höra inspelningen innan lektionens slut. Vi 

informerade om våra workshops på elevens val och kvällstid innan vi skiljdes åt.  

4.10.1 Min tolkning 

Jag uppfattar situationen där eleverna till en början visar viss skepsis mot vår undervisning, 

men sedan kliver på tåget som en effekt av vår vänliga och tillmötesgående inställning. Jag 

tror att just sittdansen, som började med en position med ett skeptiskt ansiktsuttryck och 

armarna i kors, gav en känsla av att som elev bli sedd och bekräftad av oss vuxna med en 

humoristisk och avdramatiserad inställning. Jag tror även att vårt val av tema för 

låtskrivningen, ingav en känsla av att bli bemötta på deras nivå, då just en mobiltelefon i 

dagens samhälle för de allra flesta enkelt går att relatera till. Eleverna engagerade sig i 

sökandet efter ljud som skulle ersätta trumsetets delar i inspelningen. De använde sin fantasi 

och hjälptes åt med glädje för att lösa uppgiften. 

  Fortsättningsworkshops  

Eleverna erbjöds fyra tillfällen och har i skrivande stund hunnit delta i två. Vi blev tvungna att 

pausa verksamheten i två veckor på grund av att Kulturskolan jobbar med en årlig julshow på 

samma tider. Till en början fick vi fem anmälningar till våra musikworkshops, men efter det 

första tillfället frågade tre andra elever från årskurs åtta och nio om de fick vara med, trots att 

de inte deltagit tidigare. Vi välkomnade så klart de nya eleverna till gruppen. Ingen anmälde 

sig dock till fortsättningsworkshop med inriktning dans. Kanske kunde det bero på att den var 

förlagd på elevens val-tid. 

 

Till den första workshopen hade vi förberett två ensemblelåtar, Seven Nation Army, med 

gruppen The White Stripes och Can’t Stop The Feeling, med Justin Timberlake. Vi samlades 

först i vårt personalrum där vi bjöd på fika och frågade eleverna om de hade några specifika 

önskemål inför de kommande kvällarna. Flera av dem önskade att få prova olika instrument 

som de inte fått så mycket tid till att spela på den ordinarie musiklektionen. Eleverna fick 

därefter följa med till ensemblerummet och välja ett instrument. Ensemblens sättning blev två 

keyboard, två elgitarrer, ett trumset och jag spelade elbas. Vi började att spela Seven Nation 

Army och delade upp keyboardspelet så att en fick spela basriffet och den andra ackord med 

olika sound. Gitarristerna fick spela samma riff, samt ackord som anpassades efter deras olika 

nivåer.  

 

Inför vår andra workshop hade vi fått tillskott av tre nya elever som hört talats om projektet 

och gärna ville vara med. En elev var frånvarande, vilket resulterade i sju deltagande elever. 

Vi fortsatte att arbeta med samma låt som föregående tillfälle och denna gång önskade några 

elever att prova ett nytt instrument. Tack vare att vi befann oss i slagverksrummet kunde tre 

elever spela trumset, två elgitarr, en keyboard och en elbas. Jag kunde denna gång lägga ännu 
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mer tid på att instruera eleverna och de lyckades då spela hela låtens form utan avbrott i slutet 

av lektionen. De deltagande eleverna fick möjligheten att arrangera låten i dess uppbyggnad 

och lägga till något de upplevde skulle passa till låten. De elever som valde att spela trummor 

fick även möjligheten att påverka hur de skulle spela under solot, samt hur låtens slut skulle 

se ut. 

4.11.1 Min tolkning 

Eleverna hade redan efter det andra tillfället börjat hitta in i gruppdynamiken. De bemötte 

varandra respektfullt och började småprata med varandra. De som anslöt sig till gruppen det 

andra tillfället verkade bli insläppta av de tidigare medlemmarna. Jag upplevde det som att det 

under dessa veckor växt fram en ny gruppkultur, där tidigare främmande elever sammanförts 

och skapat ett unikt rum där nya, oskrivna regler präglade gruppen. Jag upplevde en god 

gruppdynamik där atmosfären var avslappnad, lekfull och ödmjuk. Elever som inte tidigare 

vågat prata med varandra hjälpte nu varandra och förhöll sig förvånansvärt moget till sina 

begränsningar och verkade inte låta sig skrämmas av motgångar. Jag märkte även att eleverna 

vågade ta mer plats och komma med förslag på förändringar på eget initiativ. Detta är enligt 

min uppfattning resultatet av empowerment.  

  Intervju med deltagande elever 

De fyra intervjuade elevernas namn har som tidigare nämnts fingerats med hänsyn till deras 

integritet. 

4.12.1 Elevintervju 1 – Tobias  

När jag ställde frågan om någon skulle ha lust att hjälpa mig med lite feedback till projektet 

kom Tobias springande med ett stort leende. Han tog med sig en gitarr i farten och frågade om 

han fick visa mig vad han lärt sig sedan senast vi sågs. Vi gick till det intilliggande 

grupprummet och jag inledde samtalet med att fråga vad de gjorde på musiklektionen, vilket 

förde samtalet vidare till den sista utgångspunkten i listan:  

- Upplever du någon skillnad mellan klassmusiken och det du gör på projektet? 

T: Ja, man får mer tid till att öva på ett instrument utan att bli störd. Det är nice att få vara i en 

liten grupp. Det är också kul att komma dit när det finns så många olika instrument som är 

dyra och fina!  

Tobias fortsatte att berätta om sitt nya intresse för att spela gitarr och att han även börjat spela 

keyboard. Han pratar en hel del om vad vuxna sagt till honom angående hans händer: 

”De säger att jag har pianofingrar och att jag har talang och så, och jag har keybord hemma 

och kan spela massa låtar, men jag skulle inte vilja lägga så mycket tid på det. Jag gillar 

gitarren. De säger att jag har talang och så och jag kan lära mig vilket instrument som helst 

om jag bara får lite tid, men eftersom jag har pianohänder tror jag inte jag skulle fixa att spela 

bas.” 
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Vidare i samtalet frågade jag vad hans första intryck var när han deltog i den första 

introduktionsworkshopen. Han tyckte att det var kul att få prova på olika instrument och 

särskilt dansen. Detta föranledde mig att ställa honom följande fråga: 

- Hur upplevde du situationen med att göra detta tillsammans med elever från andra 

klasser? 

T: ”Jag tyckte det var nice asså”! Man fick möjlighet att få lära känna andra personer i andra 

klasser och hur de är. 

- Vad var det som gjorde att du ville fortsätta att delta i projektet? 

T: Jag började ta gitarrlektioner och min kompis började på projektet och filmade en hel del 

som jag fick se och jag tyckte det såg kul ut.  

- Är det något du saknar i projektet som det ser ut nu? 

T: Kan man få sova över? Typ sånt där läger, när man spelar musik på kvällen, inte för snabb 

och inte för lugn musik, typ som country. Jag lyssnar alltid på sån musik när jag ska sova, 

man blir lugn liksom… Jag skulle vilja göra egen musik också.  

4.12.2 Elevintervju 2 – Erik  

Erik började med att ursäkta sig för en kommande fotbollsmatch som krockade med nästa 

workshop. Jag svarade honom att det inte var någon fara och att det är för deras skull vi gör 

detta och det är också frivilligt.  

 

E: Det skulle typ va bra om vi kunde köra på fredagar… Kanske måndagar… Det skulle passa 

bättre typ… 

- Hur upplever du projektet hittills? 

E: Det har varit kul att få prova nya instrument. Jag hade aldrig spelat elbas innan projektet 

och helt plötsligt kunde jag det bara och vi spelade in den. Det var roligt tycker jag. Sen är det 

kul att komma till Kulturskolan, för där finns det mycket bättre grejor, det blir roligare då. Det 

finns många instrument här också, men de är inte lika bra.  

- Hur upplevde du den första workshopen i matsalen? 

E: Det var spännande med många instrument, men det var bättre sen när vi var i liten grupp 

och fick spela in och så, och de fick dansa till vår låt. 

- När vi var i stor grupp, det vill säga alla i årskurs sju i matsalen… Vad tyckte du om 

det? 

E: Ja, det är roligare när man får vara i en liten grupp, det blir… lite jobbigt typ. 

- Upplever du någon skillnad mellan musikundervisningen här och på Kulturskolan? 

E: Ja, asså… Vi får ju lära oss saker här också, men musikläraren vet ju att vi inte kan så vi 

får såhär… lättare grejer… Där på Kulturskolan, där fick vi liksom lära oss nya saker som vi 

aldrig lärt oss förut.  

- Blev det som en annan nivå där tänker du? 

E: Ja… Aa, jag vet inte om det var typ såhär… elgitarr eller elbas…Elbas var det! Asså jag 

kunde det inte innan, jag kunde bara piano och gitarr. 

 

- Känner du att du har utvecklats på nåt vis sedan du började här? 
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E: Ja, asså jag tyckte det blev roligare att spela och sånt. Jag trodde att det skulle va roligt, 

men inte så roligt som det blev.  

- Det känns ju ändå som du har en positiv blid av det här projektet ändå… 

E: Ja… 

- Vad var det som gjorde att du ville fortsätta delta? 

E: Asså… Jag tyckte det var ganska roligt att producera egen musik som vi gjorde… 

- Skulle du vilja skriva egen musik? 

E: Hm… asså jag är inte så bra på att skriva texter… Men visst, det skulle va roligt, men det 

är ändå roligt, hitta på såhär… Men jag har typ inget annat att förbättra.  

4.12.3 Elevintervju 3 – Maja  

Maja kom in i rummet och var vid gott mod. Jag presenterade mitt syfte att få respons på 

projektet och var tacksam för tips och hennes synpunkter.  

 

- Minns du när vi besökte er första gången i matsalen? 

M: Ah, just det! Aa… 

- Kändes det som en bra grej att vara bland alla andra sjuor, eller kändes det pinsamt? 

M: Det var ju lite stelt, men… Det var ett bra försök! Hahaha! Jag tänkte att det blev lite för 

många med alla årskurser, för de var väldigt högljudda! 

- Jag förstår! Ja, det blir ju lätt rörigt med så många elever samtidigt! Hade du några 

förväntningar innan du gick in i matsalen? 

M: Asså… Jag tänkte att vi kanske skulle få spela på piano direkt, och typ sätta ihop 

flera…Typ att någon spelar såhär och någon annan såhär och sen slår man ihop allt. Det var 

det jag trodde, men… Det var också roligt att göra klappljud och så blev det nånting tillslut, 

det var också intressant. 

 

Vi gick sedan vidare till nästa ämne som blev fortsättningsworkshopen på kulturskolan. 

- Vad tyckte du om fortsättningen på Kulturskolan? 

M: Jag tyckte att det var jättekul och mysigt! Vad hette han, den andra läraren, han var ju 

jättetrevlig och… det var faktiskt jätteroligt, jag hade jättekul! 

- Hur kändes det att träffa andra i gruppen att spela med? Kändes det nervöst, eller 

kände du dig trygg där? 

M: Ja, i början var det lite nervöst, men efter typ några gånger kände jag mig mer van och det 

kändes inte så nervöst längre. 

- Hade du några förväntningar när du gick på fortsättningen?  

M: Asså… Jag visste att vi skulle göra nåt med en låt, typ efterlikna något, så egentligen blev 

det som jag hade förväntat mig. 

- Märker du någon skillnad mellan klassmusiken och när du spelar på Kulturskolan? 

M: Ja, man får snabbare hjälp och man hinner göra klart, för du vet, när det är stor klass så 

hinner inte läraren hjälpa alla.  

- Hur känns det att komma till Kulturskolan och spela? 

M: Asså det är så mycket där! Så mycket instrument! Det var så kul. 
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- Hur känns det att vara med andra elever från andra klasser? 

M: Man kommer ju närmare till dom.  Asså i början trodde jag såhär…”Jag gillar inte dom”, 

men nu har jag ingenting emot dom! Hahaha! 

- Har du märkt något med din egen utveckling under den här tiden? 

M: Asså ja… Litegrann… Att jag gillar mer musik nu än vad jag gjorde förut. Här har de så 

lite saker, men där finns det så mycket kul! Det var så coolt med alla slagverksprylar! 

- Men vad var det som fick dig att fortsätta delta? 

M: Man fick typ motivation till att göra det, så det var typ kul, det var någonting man gillar att 

göra! Det är typ kul att prova andra instrument än piano också. Sen känner jag mig mer öppen 

tror jag… att jag vågar delta. 

4.12.4 Elevintervju 4 – Lisa  

Lisa hade missat den första workshopen så vi gick direkt vidare till fortsättningsworkshopen. 

- Hur upplevde du dansen som du deltog i på Kulturskolan? 

L: Först trodde jag att det skulle vara kul, fast sen kom uppvärmningen och allting, och efter 

lunchrasten började vi med självaste låten. Då tyckte jag att vi hade så lite tid på oss att göra 

den där dansen till låten och att bara hade hoppat och slarvat runt. Men sen tyckte jag att hon 

var klok som gav ut lappar för att vi skulle komma på vår egen dans. Men det jag inte gillade, 

var att sen... Vi var ju två grupper, och när andra gruppen gjorde sin dans, fick vi andra gå 

runt som modeller, det kändes sådär…  

- Vad var det som gjorde att du valde att fortsätta delta i höst i musiken?   

L: Jag ville testa på för att min kompis rekommenderade och sa att det var jätteroligt. För när 

vi dansare hörde eran inspelning tänkte vi ”vad gjorde dom?”, för vi hörde ingen skillnad.  

- Hur upplever du musiken? 

L: Det är kul att testa andra instrument, och det är lite kul att träffa andra, en är en gammal 

kompis som gick i min gamla klass. 

- Känns det på något vis utvecklande att vara med och spela utanför skoltid? 

L: Ja, man får ju umgås istället för att bara sitta hemma och göra ingenting, för det är det jag 

brukar göra. 

- Känns det som att det är svårt att hitta på saker efter skolan om man inte är med i 

någon idrottsklubb? 

L: Ja, man har ju inget att göra… Förutom läxor… 

  Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att beskriva och utforska projektet som pågått inom en kulturskola under ett 

år, samt att utifrån ett etnografiskt perspektiv pröva arbetssätt som påverkar deltagarna 

positivt.  

4.13.1 Vad motiverade eleverna som erbjöds deltagande i projektet att fortsätta? 

I intervjuerna med de deltagande eleverna framgick att känslan av att få komma till 

Kulturskolans lokaler gav en känsla av positiv karaktär. Den väsentliga skillnad i standard, 
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gällande instrument och lokaler är något som eleverna värdesätter och anser vara en lyx. De 

små grupperna verkade spela en stor och viktig roll hos deltagarna, vilka fått dem att känna 

sig trygga och sedda då de fått den hjälp och handledning från oss lärare de behövt. Två av de 

fyra intervjuade deltagarna upplevde möjligheten att få stifta nya bekantskaper som direkt 

positiv. Med denna information finner jag min första forskningsfråga besvarad, utifrån de 

begränsade förutsättningar vi haft med detta projekt. Givetvis hade resultatet kunnat bli mer 

utförligt med ett större antal intervjuade deltagare, men dessa var frivilliga deltagare, vilket 

jag tror kan ge ett mer utförligt resultat. 

4.13.2 Vad ansåg eleverna att de upplevde under projektet? 

De reaktioner och synpunkter jag fick av de intervjuade eleverna, samt de upplevelser jag 

hade under mina observationer har till stor del varit positiva. Flera elever påpekade att de 

uppskattade miljön i Kulturskolans lokaler och den högre standard instrumenten visade sig ha, 

samt den lilla gruppen där de fick utrymme och de resurser de önskade. En elev nämnde att 

hon upplevde att hon under deltagandet blivit mer öppen, dels socialt men även öppen för att 

våga prova nya instrument. Främmande elever som hon först ställt sig skeptisk till att umgås 

med, visade sig bli goda kamrater när de väl vågade interagera med varandra. En annan elev 

upplevde situationen i Kulturskolans danssal den första terminen, som obekväm när hon inte 

kände sig tillräckligt förberedd inför dansuppvisningen. När hon den andra terminen istället 

deltog i ensemblespel uttryckte hon sin uppskattning över att fått ha något att göra på fritiden, 

då hon inte hade några andra aktiviteter efter skoltid, mer än läxor. Hon uppskattade att få 

träffa andra elever, några nya och en gammal klasskamrat från en tidigare skola. En av de 

deltagande killarna upplevde att han fick lära sig musik på en högre nivå än på klassmusiken 

och blev överraskad om hur snabbt han lyckades lära sig ett nytt instrument: ”Jag hade aldrig 

spelat elbas innan projektet och helt plötsligt kunde jag det bara och vi spelade in den”. 

4.13.3 Vilka signifikanta händelser observerades? 

Under observationerna uppmärksammade jag några händelser och fenomen som väckt såväl 

min uppmärksamhet som nyfikenhet till vidare reflektion. Den första signifikanta händelse jag 

observerade var de tre killarna som till en början under ”workshop 1”, inte vågade delta i 

aktiviteterna, men som sedan gav det hela ett försök när nyfikenheten tog över. Två av 

gruppens tre medlemmar agerade inte förrän deras ledare tog mod till sig att prova 

instrumentspelet, vilket i mitt tycke var en intressant iakttagelse av de små hierarkier som 

råder inom en elevkultur. Jag finner det också intressant att jag som lärare med empowerment 

kan uppmuntra elever i sådana situationer till att våga kliva ut ur sina hårda skal för att anta 

nya utmaningar. 

 

En annan uppmärksammad händelse skedde under ”workshop 2”, som var projektets första 

fortsättningsworkshop. Några av de omtalat stökigare eleverna deltog i 

fortsättningsworkshopen, som till en början stördes på grund av deras bristande koncentration. 

Efter tillsägelser från deras kamrater överraskade de gruppen med en imponerande 

sinnesnärvaro och tog istället lärandesituationen på allvar. Jag hade aldrig sett dessa elever 
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klara av att fokusera en sådan lång tid på deras musiklektioner, vilket i sig är ett tecken för 

deras vilja att delta i projektet.  

Vid besöket i klass 7A bemöttes vi av några elever med viss skepsis. Lektionen inleddes med 

den så kallade sittdansen, vilken började med en position där vi skulle ha armarna i kors och 

se uttråkade ut. När de skeptiskt inställda eleverna upptäckte att positionen överensstämde 

med den de själva befann sig i, var isen bruten och de kunde inte längre stå emot att delta. 

Under de fortsättande workshoparna på höstterminen växte deltagarna, som till en början inte 

alla var bekanta med varandra, in i gruppdynamiken och byggde gemensamt upp en egen 

gruppkultur. Efter två tillfällen hade de börjat prata med varandra och en lekfull, ödmjuk och 

avspänd atmosfär hade vuxit fram. 

 

4.13.4 Elevernas upplevelser 

Från intervjuerna med eleverna har jag här sammanfattat de aspekter, vilka eleverna anser 

vara positiva, respektive negativa under projektets gång.  

• Mindre grupper skapar en tryggare miljö. Samtliga av de intervjuade eleverna har 

upplevt positiva aspekter med att vara i en liten grupp. De får här möjligheten att 

utforska instrumenten i lugn och ro och får direkt hjälp att utvecklas. Möjligheten till 

fler valmöjligheter gällande instrument är också något flera påpekar som något 

positivt.  

• Flera av eleverna uttrycker att de värdesätter och uppskattar de tillfällen då de lär sig 

något och upplever en bemästring av den utmaning de ställts inför. Utmaningen kan 

vara i form av något praktiskt, såsom instrumentspel, men också i form av ett socialt 

interagerande med nya människor. Två av de intervjuade eleverna nämner i samband 

med mötet med andra främmande elever som roligt och utvecklande.  

• Att komma till kulturskolans lokaler anses av flera som en positiv, närmast exklusiv 

upplevelse. Detta motiveras av eleverna med att det finns större valmöjligheter och att 

instrumenten är av bättre kvalitet. 

• Något som hos en elev hade negativ inverkan var en situation där syftet med 

momentet inte blev tillräckligt tydligt för henne. Hon kände sig otrygg i situationen 

när hon upplevde sin roll som icke betydelsefull. Situationen kan beskrivas som ett 

kliv ut ur ZPD. Eleven kände sig mer bekväm när hon den andra terminen fick delta i 

musikgruppen och klev på så sätt ett steg närmare in i ZPD igen. 

• Att delta i nya främmande situationer bland andra främmande människor som inte 

finns i den vardagliga miljön, påverkar de flesta eleverna negativt. Det finns dock 

exempel på elever som direkt sett detta som en positiv och utvecklande upplevelse. 

Vissa elever behöver tid att övervinna sådana hinder för att sedan kunna växa och 

utvecklas av bemästrandet av utmaningen. 
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Under mina observationer har jag märkt att många av eleverna i nya lärandesituationer ser sig 

runt i sin trygga omgivning för att avgöra hur de ska reagera och agera. I vissa fall har detta 

medfört att eleven dragits med in i cirkeln (ZPD) av kompisar, det vill säga uppmuntrats till 

att våga prova. I andra fall har de dragits ut från cirkeln och låtit osäkerheten ta över. Det är 

här det sociokulturella synsättet talar sitt tydliga språk; elevens utveckling är beroende av 

omgivningens kultur och det aktuella sammanhanget. 

5 Diskussion 

Under denna rubrik förs först en resultatdisskussion följt av en metoddiskussion. Kapitlet 

avslutas med några idéer för fortsatt forskning och en slutreflektion.  

 Resultatdiskussion 

I nedanstående avsnitt diskuteras resultatet utifrån några teman: El Sistema, Att göra skillnad 

och Rum för skapande, vartefter några övriga tankar kring utförandet av detta projekt dryftas. 

5.1.1 El Sistema 

Projektet som har pågått under två terminer har utifrån dess förutsättningar konstruerat en 

kontinuerlig verksamhet under den andra terminen. Projektledarna har under uppbyggnaden 

av detta arbetat för att etablera en lekfull och positiv atmosfär bland deltagarna och har med 

tiden lättat på tyglarna för att låta eleverna själva hitta sin bekväma plats och väg till en 

trygghetszon. I jämförelse med de två projekt om El Sistema som forskarna Lindgren et al 

följt, beskriver de El Sistemas verksamhet som välstrukturerad med tydliga ramar och 

hierarkier, som i mitt tycke faller sig naturligt i en orkester- och körmiljö. Nackdelen med 

detta är att utrymmet för identitetsutveckling på individuell nivå begränsas då eleverna blir 

tilldelade sina tydliga uppgifter för att passa in i de tydliga hierarkiska mönster som skapas, 

främst i orkestermiljön. Lindgren et al har följt projekten med fokus på eleverna i kollektiv 

och lärarens aktörskap utifrån ett individuellt perspektiv, vilket även jag i denna studie gjort i 

viss mån. Detta mest troligt på grund av min empowerment-ingång i forskningen, där jag 

ansåg det viktigt att studera även eleverna på individnivå. Att se varje individ och anpassa 

undervisningen på ett sådant sätt att varje unik elev får sin unika anpassning för att uppleva 

trygghet och en ”jag kan-känsla”. Flera av de deltagande eleverna har påpekat att de 

uppskattat att få vara i en liten grupp, vilket också visat sig i mina observationer av den goda 

stämningen som rått i gruppen.  

 

Jag upplever att föreliggande projekt skiljer sig från El Sistemas projekt när det gäller den 

öppenhet vi lärare haft gentemot elevernas önskemål och inflytande till att påverka 

låtuppbyggnad och även låtval. Ett exempel är den i studien sista fortsättningsworkshopen, 

där eleverna fick möjligheten att påverka låtens form och uppbyggnad, samt avslut i 
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trummorna. Den ständigt rullande dialogen med eleverna i vilken alla deltagare kommer till 

tals, bjuder in alla med möjligheten att få dela med sig av och hitta en identitet. För, det är 

precis det eleverna gör när de delar med sig av en musikalisk bit av sin personlighet, och 

säger ”det här skulle jag tycka var snyggt”. När en sådant bidrag förverkligas av hela gruppen 

och bekräftas med ödmjukhet, växer individen och vågar släppa fram sin identitet. Vi har här 

genom skapandet av en trygg inlärningsmiljö hjälpt eleverna in i ZPD. Kanske hade inte 

förutsättningarna varit lika goda om vi inte haft detta förhållningssätt.  

El Sistema-projekten synes satsat på sådant som är tänkt att stärka en känsla av tillhörighet 

genom gemensamma sångtexter med slogans som börjar ”Vi är El Sistema” och tröjor med 

tryck som innehåller liknande budskap. Detta är något jag till viss del motsätter mig i mitt sätt 

att stärka elever. Jag kan förstå tanken med att skapa ett ”vi”, men det riskerar samtidigt att 

skapa ett utanförskap från andra kulturer om man inte arbetar med integrationen efter detta. 

Dessutom riskerar, som Lindgren et al. uttrycker det, identitetsutvecklingen att hämmas när 

eleverna inte ges utrymme för eget kreativt uttryckande.  

 

5.1.2 Att göra skillnad 

 

I jämförelse med Lindstrands34 studie, finner jag en hel del gemensamt i vårt förhållningssätt 

som observatörer i relation till eleverna. Hans roll som observatör övergår under studien 

alltmer till ett deltagande, där han låter de hierarkiska rollerna som finns etablerade i 

relationen mellan lärare och elev suddas ut. Detta tar form genom att eleverna får regissera 

själva och låta Lindstrand själv kliva in i en rollkaraktär som han själv inte har något 

inflytande i hur den ska ta form. Han väljer att inte intervjua eleverna, då det riskerar att skapa 

hierarkiska avstånd mellan honom och eleverna. Jag och min kollega har själva deltagit i 

ensemblespelet och de gemensamma dansgenomgångarna för att minska detta avstånd. Att 

som vuxen våga göra fel och bjuda på sig själv i sådana sammanhang minskar nervositet och 

avdramatiserar den för många obekväma situationen. Vi har också bytt roller med eleverna då 

vi låtit dem arrangera låtarna och instruera oss andra på våra instrument hur de vill att vi ska 

spela. En sådan gång är det enligt min tro att inte avbryta eller försöka korrigera elevens idéer 

om det inte är nödvändigt för att göra det genomförbart. Det innebär ett stort förtroende att få 

en personlig idé presenterad av en elev. Här syns vi tydliga inslag av empowerment i 

undervisningen, som jag anser som en avgörande faktor i det sköra arbetet i att vinna 

elevernas förtroende och skapa en trygg miljö. 

5.1.3 Rum för skapande 

Projektet Rum för skapande35 har inspirerat oss en hel del i vårt projekt och har givit oss idéer 

och uppslag för tänkbara upplägg och framförallt se hur stor roll de ekonomiska 

förutsättningarna spelar i sammanhanget. Tills skillnad från vårt projekt, har Rum för 

                                                 
34 Lindstrand, Att göra skillnad. Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med 

film. 2006. 
35 https://kulturskolan.stockholm.se/skapande/ 
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skapande tilldelats det högsta bistånd som går att få från Kulturrådet och har därför kunnat 

finansiera verksamheten i en sådan utbredande omfattning. Den största skillnaden bortsett den 

ekonomiska aspekten, är i mitt tycke den goda relationen de haft med grundskolan. 

Grundskolans lärare har varit involverade på flera sätt, både i ämnesövergripande 

undervisning och fysiskt deltagande i aktiviteterna som många gånger förlagts på 

idrottslektionerna. De har också ätit pedagogisk lunch med eleverna och bekantat sig med 

eleverna på skolorna, vilket skapat goda relationer. Den negativa inställning som viss 

skolpersonal bemötte oss med och dessutom tydligt visade bland elever påverkade de elever 

som visade osäkerhet för att våga delta. Detta hade inte behövt ske om vi från början haft ett 

gott samarbete där alla strävade åt samma håll. Vid ett bättre samarbete hade man eventuellt 

kunnat hitta lösningar för de elever som inte fick delta på grund av låga betyg. I projektet Rum 

för skapande gavs alla elever möjlighet att delta. 

5.1.4 Tillvägagångssätt 

Den empowerment-inspirerade undervisningen gjorde sig synlig i flera sammanhang. Detta 

visade sig exempelvis vid förberedelserna som innebar preparering av keyboardarna med 

klisterlappar i olika färger, samt stegvis uppbyggnad av låtmaterial, vilket underlättade 

inlärningsprocessen. Vid en av intervjuerna uttryckte en elev att han helt plötsligt lärt sig att 

spela ett för honom nytt instrument, vilket får ses som ett bekräftande av ovanstående. 

Eleverna kunde alltså snabbt uppleva en känsla av bemästrande, vilket förde dem in i ZPD.  

Projektets tillgång till tid har begränsat förutsättningarna för ett önskvärt mätbart resultat. 

Under denna tid har vi fått se inträdet till ZPD och hur vi konstruerar en god lärandemiljö för 

att möjliggöra detta. Om projektet varit något längre, hade vi kanske fått se vad som sker inuti 

ZPD. Det faktum att vi lyckades behålla 15 elever den första terminen och åtta den andra 

terminen, kan i sig ifrågasätta vår arbetsinsats vid den första introduktionsworkshopen, men 

även förutsättningarna för denna bör tas i beaktande. Kanske hade antalet fortsättande elever 

varit större om inte mentorerna hade haft inflytande gällande deras ordinarie skolgång. Vissa 

fick helt enkelt inte delta i verksamheten på grund av deras låga betyg. Kanske hade dessa 

elever inte hindrats om vi istället förlagt fortsättningsworkshopen på kvällstid? 

 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har jag utifrån observationer och kvalitativa intervjuer försökt att närma 

mig svar på studiens forskningsfrågor. Mitt syfte har varit att beskriva och utforska detta 

projekt och hitta arbetssätt som påverkar eleverna positivt. På så vis har mitt arbete 

genomsyrats av empowerment, det vill säga att jag haft för avsikt att ge eleverna en trygg och 

inspirerande miljö där de får utvecklas till de goda samhällsmedborgare som vi strävar efter 

att skapa i skolan. Jag har hela tiden varit medveten om hur min roll som forskare i ett 

etnologiskt fält kan ifrågasättas när jag redan hade en relation till eleverna. Samtidigt tror jag 

inte att jag så snabbt kunnat skapa en så pass avslappnad miljö som fortsättningseleverna fick 

utan denna. Jag hade under två år innan studien ägde rum långsamt byggt upp goda relationer 

till dessa elever, som byggts av ömsesidig respekt, uppmärksamhet och uppmuntrande. 
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 Slutreflektion 

Något jag fått med mig är vikten av att grundskolans personal blir införstådda och integrerade 

i kulturens viktiga roll i samhället. Vi från Kulturskolan behöver se över hur vi presenterar 

och argumenterar för vad vi genom detta projekt kan göra med eleverna. Vi måste också 

uppmärksamma den forskning som finns presenterad gällande kulturens positiva påverkan på 

hälsa och välbefinnande. Om vi kan förebygga psykisk ohälsa, vilket är högt representerat i 

socioekonomiskt utsatta områden, kan det också motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv, 

vilket tyvärr är den enda slagkraftiga metoden för våra politiker. Inrättandet av 

Kulturskolecentrum är i mina ögon ett stort framsteg för samhället och ett tecken på att man 

uppmärksammat och tillvaratagit värdefull evidens gällande kulturens positiva inflytande i 

sammanhang som vi tidigare sett som problematiska. Kanske kan vi genom denna typ av 

projekt förebygga ohälsa och låta eleverna närma sig in i trygghetszonen, som på lång sikt kan 

bli deras nya naturliga miljö. Jag har märkt hur fortsättningseleverna uppmuntrar och hjälper 

varandra och visar varandra ömsesidig respekt. Med min tidigare erfarenhet av dessa elever, 

är detta ett beteende som jag inte känner igen sedan tidigare. Eleverna handlar inte bara efter 

tanken, det är den omgivande miljön som påverkar riktningen. Om vi kan hjälpa dessa elever 

att skapa en ny miljö, där vi lär eleverna hur man på ett respektfullt sätt interagerar med 

varandra, kanske vi på lång sikt kan hjälpa denna kultur att frångå de gamla mönstren. 
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