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Sammanfattning 

Syftet med denna komparativa studie har ämnat undersöka hur lärare och pedagoger inom 

fritidshemmet och El sistemas verksamhet arbetar med och förhåller sig till klassisk musik med 

utgångspunkt i Bourdieus teoribildningar (Bourdieu, 1986). Metoden som använts är kvalitativ 

intervjumetod. Resultatet genererade en bild över de olika verksamheterna och dess likheter och 

skillnader. Pedagogerna på fritidshemmet använde sig främst av klassisk musik i avslappnings-syfte 

och i samband med andra kreativa aktiviteter som måleri och pyssel. De ansåg att den klassiska 

musiken kunde ha en stressdämpande effekt, samt späda på barnens kreativitet och fantasi. El sistema 

lärarna arbetade med klassisk musik dagligen och ansåg att några av de fördelar med att utöva ett 

orkesterinstrument kunde utveckla egenskaper hos barnen som de senare i livet kunde dra nytta av. De 

tog även upp vikten av att introducera barn för klassisk musik i ett tidigt skede för att väcka deras 

intresse och för att de inte skulle uppleva genren som främmande eller konstig senare i livet. Både 

Fritidshemmet och El sistema arbetar på olika sätt med musik. Men val av musik bottnar i, och skiljer 

sig åt, från de värderingar och utgångspunkter de olika verksamheterna står för och hur detta kan 

komma att forma barnen.  
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Förord 

Idén till uppsatsen uppkom då jag under utbildningens gång fått möjlighet att sätta mig in mer i 

grundskolans musikämne och dess innehåll. Bilden av de dominerande genrerna rock och pop som till 

störst del verkade prägla musikundervisningen (Georgii-Hemming & Westvall, 2010) stod snart 

tydlig, vilket ledde till en undran över orsaken till detta, och varför den klassiska musiken förekom i 

en väldigt begränsad omfattning inom skola och fritidshem. Jag har alltid haft ett stort intresse för 

musik och lyssnat på alla möjliga sorters genrer. Det var först i gymnasiet mitt intresse för klassisk 

musik väcktes, och jag har sedan dess lyssnat mycket på denna genre, dock inte musicerat själv på 

avancerad nivå. 
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Inledning 

Grundskolans läroplan har genomgått en hel del förändringar under de senaste decennierna, något som 

speglas i dagens innehåll och utformning av musikundervisningen. Musikämnet har från att det haft 

störst fokus på västerländsk klassisk musik genomgått en förändring då det under 1990-talet kritiskt 

började granskas då idealen utgick från de västerländska priviligierade samhällsklassernas musiksmak 

(Kempe & West, 2010) något som går att skönja i 2011 års läroplan, där betydelsen av en bredare 

konsumtion av musik går att finna (Skolverket, 2017).  

Barnens inflytande i musikundervisningen kom redan under 1960-talet att ta större plats och 

musikämnet började då utgå mer från det barnen själva lyssnade på. I den reviderade versionen av 

läroplanen som kom ut 1969 betonades vikten av införandet av musik som barn och unga själva 

lyssnade på, så kallad tonårsmusik (Georgii-Hemming & Westwall, 2010; Nebel, 2016). Nebels 

rapport (2016) visar hur skolan låter vissa genrer dominera musikundervisningen vilket resulterar i att 

andra genrer kommer i skymundan, något som även Georgii-Hemming och Westvall beskriver i 

följande citat: 

 

It appears that singing and playing mainly pop- and rock music dominates music teaching in Sweden. 

Western Classical music, jazz, folk music or music from other cultures is only marginally integrated 

into the teaching (Georgii-Hemming & Westvall, 2010, s. 24).  

 

Mycket av den musik som barn och unga exponeras för idag hör de i sin vardag oftast på ett 

undermedvetet plan, till exempel genom barnprogram, film och reklam. Musik är en stark bärare av 

”sociala konventioner och musikaliska meningsstrukturer” (Thorgersen, 2013, s. 60) som går att 

koppla till makt, då en fråga uppkommer om vem som egentligen besitter makten att bestämma vilken 

sorts musik som barn ska, eller inte ska, exponeras för.  

Varför är det viktigt med klassisk musik? Initiativtagarna till Rikstingen skriver ett inlägg i Svenska 

dagbladet och formulerar ett möjligt svar på frågan uttryckt i citatet nedan: 

 

Den västerländska konstmusiken, i dagligt tal klassisk musik, har under mer än tusen år varit en 

viktig del av vårt samhälles intellektuella och emotionella kapital.  Parallellt och sammanflätad med 

litteratur, arkitektur, bildkonst, matematik, filosofi och andra för vår kollektiva intelligens viktiga 

områden, har den kraftfullt bidragit såväl till mänsklighetens utveckling som till individens förmåga 

att hantera alla de livets utmaningar vi ständigt ställs inför (Wessman, Holmgaard & Rydén, SvD 

160526).  

 

Författarna kopplar klassisk musik till ett mer övergripande ”intellektuellt paket” som också berör 

andra ämnen, vilket alltså tillskriver klassisk musik ett slags värde baserat på dess upplevda relation 

till andra ämnen. Oavsett om en person håller med om detta eller ej tycker jag mig utifrån citatet finna 

ett flertal skäl till att exponera barn för klassisk musik i skolan, främst i syfte att bevara det 

västerländska kulturarvet som klassisk musik utgör en viktig del av. Denna studie ämnar mot 

bakgrund av detta undersöka hur lärare och pedagoger i dagens skolvärld arbetar med klassisk musik, 

samt hur detta arbete kan påverka barn. För att skapa en ram för förståelse kring dessa frågor kommer 
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Bourdieus teoribildningar att användas. Studien är komparativ då El sistemas pedagogik jämförs med 

fritidshemspedagogik.  

En motivering till relevansen av att undersöka och jämföra dessa två verksamheter är först och främst 

att både fritidshemmet och El sistema arbetar med barn i grundskolan och använder klassisk musik på 

olika sätt i sin undervisning. Verksamheterna har ett tätt samarbete och god kommunikation. Exempel 

på detta är att fritidspersonalen ofta hjälper till för att säkerställa att de elever som ska till El sistemas 

undervisning infinner sig de dagar och tider som bestämts. En god förutsättning för detta samarbete är 

bland annat det faktum att El sistema håller till och bedriver sin undervisning i skolan och 

fritidshemmets lokaler, något som även det ökar relevansen för en jämförelse mellan de två 

verksamheterna.  

Jämförelsen mellan de två verksamheterna har haft fokus på användandet av musik, hur pedagogerna 

använder sig av, och väver in klassisk musik i aktiviteter och lektionsinnehåll. För att kunna jämföra 

fritidshemmet och El sistemas användning av klassisk musik har frågeformuläret jag använd mig av 

under intervjuerna bestått utav frågor om just användandet av klassisk musik, och hur pedagogerna 

förhåller sig till denna genre. Studien undersöker och jämför hur pedagogerna utformar sina 

musikaktiviteter och vilka tankar och syften som ligger bakom. El sistema använder sig till exempel av 

klassisk musik genom att barnen själva får musicera och spela orkesterinstrument, medan 

fritidshemmen i studien främst använder sig av klassisk musik i avslappningssyfte. Relevans för denna 

komparativa studie bottnar i det faktum att både El sistema och fritidshemmen arbetar med klassisk 

musik, och studien jämför, genom intervjuer, mer konkret hur detta sker och med vilka syften i fokus.  

Med klassisk musik menas musikverk som lyfts fram som speciellt värdefulla och på så sätt blivit en 

del av det västerländska kulturarvet (Nationalencyklopedin, 2019). Klassisk musik benämns ofta som 

synonym till konstmusik, och som en kontrast till populärmusik och folkmusik (Nationalencyklopedin, 

2019).  

I fritidshemmet ska undervisningen enligt läroplanen (Skolverket, 2019) behandla följande centrala 

innehåll: ”Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och 

drama” (Skolverket, 2019, s. 24) Musik är alltså en viktig del av alla fritidshem i Sverige, och frågan 

är om liknande positiva effekter som beskrivs nedan i samband med El sistema kan nås i svenska 

fritidshem med hjälp av musik.   

Bakgrund El sistema 

El sistema är en organisation som i samverkan med skolor inklusive fritidshem erbjuder gratis 

musikundervisning efter skoltid. Skolor som har dessa samarbeten kommer i denna uppsats kallas för 

El sistema-skolor.  

El sistema-modellen föddes år 1975 i Venezuela då Jose Antonio Abreu samlade ihop ett gäng 

ungdomar för att utöva musik tillsammans i ett övergivet garage (Simpson Steele, 2017; Clausson, 

2015). Landet hade vid tidpunkten stora problem med våld, kriminalitet, droger och fattigdom och 

Abreu såg musiken som en lösning på dessa problem, och jämförde orkestern vid ett litet samhälle och 

menade att övning, disciplin och samspel var de byggstenar som behövdes för att leva ett bra liv 

avlägset från problem som missbruk och kriminalitet. Modellen fick stor spridning, först i Venezuela, 

men kom sedan att spridas till andra länder runt om i världen där barn från socioekonomiskt svaga 

områden samlades efter skolan för att utöva klassisk musik tillsammans med lärare inom El sistema 

(Simpson Steele, 2017). El sistema beskrivs ibland pedagogiskt som en fostransmetod, grundat på iden 
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om att man genom att lära ut orkesterdisciplin främjar intellektuell och social utveckling för barn 

vilket kan förebygga att de hamnar i kriminalitet, fattigdom eller missbruk (Clausson, 2015). 

Till Sverige kom El sistema 2010 och startade i Göteborg där barn undervisades flera gånger i veckan, 

föräldrar involverades och där äldre barn så småningom kunde hjälpa de yngre. De tilläts även 

regelbundet träffa musiker från bland annat Göteborgs symfoniorkester (GSO) vilka betraktades som 

förebilder för eleverna (Bergman & Lindgren, 2014). El sistema i Sverige verkar för att bryta de 

typiska segreringsmönstrena som finns i storstadsområdena, och bygger på konceptet att musik kan 

verka främjande både på individ och samhällsnivå. Programmet syftar även till att göra västerländsk 

konstmusik mer tillgänglig för alla medborgare. Ur Bergman och Lindgrens (2014) studie 

framkommer en existerande ambivalens gällande vilken musikgenre som bäst verkar mot El sistemas 

mål, populärmusik eller västerländsk konstmusik. El sistema använder bägge genrerna i sin 

undervisning, men med tyngdpunkt på den sistnämnde (Bergman & Lindgren, 2014).  

El sistema arbetar med att undervisa barn i olika orkesterinstrument och körsång efter skoltid. 

Lektionerna äger rum i lokaler på barnens skolor och fritidshem, oftast i samarbete med personal från 

fritidshemmen. Instrument som barnen undervisas i är bland annat fiol och trumpet. Genom 

undervisningen lär de sig även noter (Clausson, 2015).  

Användning av begrepp 

Som samlingsbegrepp kommer ”pedagogerna” användas för lärarna inom El sistema och 

fritidspedagogerna, med undantag för när de benämns separat eller mer specifikt och då utskrivna med 

sina exakta titlar som exempelvis El sistema-lärare eller fritidspedagoger. 

Tidigare forskning  

Forskning kring musik inom fritidshemsverksamheten är begränsad, varpå fokus under denna rubrik 

istället kommer riktas mot tidigare forskning, vetenskapliga artiklar och rapporter om musik och barn 

över lag. Detta ökar även relevansen för denna studie, som hoppas kunna bidra till forskningsläget. 

Det redogörs även för forskning som berör El sistemas verksamhet och pedagogik. Motivation för val 

av den forskning som lyfts fram nedan grundar sig på dess kopplingar till barn och musik, samt 

utgångspunkter i El sistemas verksamhet.  

Simpson Steeles (2017) kvalitativa studie baserad på etnografiska observationer och 

fokusgruppsintervjuer undersökte El sistema bara två år in i sitt partnerskap med en offentlig 

hawaiiansk grundskola. Resultatet av studien visade på hur barnen utvecklade ökat tålamod, kontroll 

och mognad, och Simpson Steeles beskrev barnens egna känslor av stolthet över sig själva då de efter 

mycket övning till slut lyckats bemästra ett visst musikstycke eller instrument. Föräldrar till eleverna 

beskrev tillhörighet som en viktig faktor, och hur mycket det betydde för barnen att få framföra sina 

färdigheter på konserter anordnade av El sistema. Detta stärkte barnens självkänsla och fick dem att 

känna sig betydelsefulla. Trots att både barn och föräldrar fått information om att det krävdes både tid 

och hängivenhet för musikalisk skicklighet så var det dock många som hoppade av, och inte närvarade 

på alla lektioner vilket ledde till att barnen missade genomgångar och kom efter (Simpson Steele, 

2017).  
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Iris Dymén (2012) gör en kvalitativ studie i svensk kontext baserad på etnografisk metod och 

intervjuar pedagoger och elever inom El sistema. Studiens resultat visar att El sistema når barn och 

unga som i vanliga fall inte väljer att delta i frivillig musikundervisning, och samtidigt fyller en 

betydelsefull funktion när det kommer till barns fritidssysselsättning, samt sociala och musikaliska 

utveckling, något som också El sistema uttrycker sig göra (Dymén, 2012). Dymén menar i sin 

diskussion att El sistema kan bidra till att bryta segregationen, och att integration kan ske under de 

förutsättningar att alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga oavsett etnisk bakgrund, ekonomiska 

förutsättningar eller vilken stadsdel en tillhör, något som El sistema aktivt arbetar för (Dymén, 2012). 

Art of listening är ett program utformat i syfte att, även det, introducera klassisk musik för unga elever 

(Smiraglia, Divine Asaah & Sawada Lacerda, 2018). Programmet är en del av Edinburgh’s 

internationella festival som äger rum en gång om året i Skottland och består av ett flertal officiella och 

självständiga festivaler. Art of listening vill öka barns förståelse för musik och vad som händer i deras 

inre världar vid lyssnande av musik. Smiraglia, Divine Asaah och Sawada Lacerdas (2018) 

genomförde en studie baserad på både kvalitativa och kvantitativa metoder, med hjälp av intervju och 

observationsmetod med barn mellan 11–12 år som deltog i programmet Art of listening. Studien över 

programmets främsta mål, nämligen; kreativa färdigheter för lyssnande, uppmuntra lyssnande av 

västerländsk klassisk musik och bryta de fördomar eller förutfattade meningar som fanns kring 

klassisk musik, visade på hur barnen som deltagit i programmet vid Edinburghs internationella festival 

visade större uppskattning för klassisk musik jämfört med vad de gjort tidigare. Även en förändring 

gällande deras syn på klassisk musik var tydlig då många innan studien påbörjats upplevt den som 

tråkig eller gammaldags, medan de nu upplevde den som intressant och avslappnande (Smiraglia, 

Divine Asaah & Sawada Lacerda, 2018). 

Marion Lamberth (2012) beskriver i sin kvantitativa enkätundersökning på två festivaler för 

konstmusik i södra Sverige, unga vuxnas och den äldre generationens förhållande till klassisk musik 

där det framkom att de ungas (födda mellan 1992-1997) reaktioner på klassisk musik 

sammanfattningsvis visade att de generellt bemötte musiken med intresse, att live-upplevelser av 

klassisk musik underlättade förståelsen för den, att musik av romantisk karaktär föredrogs och att en 

lämplig introduktion underlättar för upplevelsen av klassisk musik (Lamberth, 2012). De menade 

också att den klassiska musiken var lättare att ta till sig i live-sammanhang, men uttryckte även en 

känsla av utanförskap som ett resultat av de oskrivna regler och koder som existerade vid konserter 

eller operor, något som den äldre publiken blivit socialiserade in i av skola och föräldrar och därför 

inte kände obehag inför, utan tvärtom en trygghet (Lamberth, 2012). Lamberths resultat visar att 

Sveriges traditionella konsertpublik är i 65-årsåldern och äldre, och menar att en förklaring till att 

dagens konsertpublik är så pass gammal kan ligga i att den yngre generationen inte blivit tillräckligt 

introducerad till den klassiska musiken och att de därför föredrar att hålla sig till genrer som de känner 

sig mer förtrogna med (Lamberth, 2012).  

Bergman (2009) gjorde en etnografisk studie av kvalitativ metod mellan år 2002–2005 i Göteborgs 

kommun, med 29 deltagande barn i klass 7–9, baserad på intervjuer och observationer. Två av studiens 

huvudsyften var att undersöka hur barnen använde musik för att skapa och uttrycka identitet, och vilka 

musikaliska färdigheter de utvecklade i olika sammanhang. Bergman konstaterade att 

identitetsskapande var en process som pågick under hela livets gång, inte bara under några år i 

tonåren, och att den musik barnen använde för att uttrycka identitet med både kunde vara beständig 

under en längre period av tid, men också variera över tid (Bergman, 2009). En av Bergmans slutsatser 

är att musik i skolan bidrar till barnens identitetsskapande. Vidare menar hon att denna identitet i olika 

sammanhang kan värderas olika mycket. Dessutom menar Bergman att denna typ av identitet och 
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kunskap sedan bärs vidare i livet och kan komma att påverka andra sociala kontexter än just skolan 

(Bergman, 2009).  

Wassrins (2016) avhandling undersökte olika sätt att arrangera musik i förskolan. Barn mellan 

åldrarna 1–3 år och deras pedagoger deltog i studien. Avhandlingen bestod av tre studier (två artiklar 

och en licentiatuppsats). Dessa utforskade olika sorters aspekter av en och samma musikpraktik i en 

svensk förskola. Fokus för analysen låg på hur en lokal ”musikdidaktisk identitet” framförhandlas i 

”förskole-musikämnet” av barnen och pedagogerna. Avhandlingen baserades på videoetnografi, foton, 

informella samtal med barn och pedagoger, samt anteckningar. En av studiens frågeställningar var 

vilka utmärkande drag i förskole-musikämnet i den specifika musikpraktiken som får betydelse för 

barnens (möjliga) inflytande. Resultatet visade på hur diskursiva föreställningar om barnet, musik och 

pedagogens roll och funktion var ömsesidigt kopplade till varandra, och hur barnen redan från tidig 

ålder kunde vara delaktiga i utformningen av musik på förskolan. Musikämnet som förhandlades fram 

på förskolan var präglat av demokratiska principer och en informell karaktär på aktiviteterna. Vad som 

räknas som musik, vad som kategoriseras som barnmusik och var gränser går mellan olika ämnen var 

områden som ständigt utmanades och omförhandlades utifrån resultatet av avhandlingen (Wassrin, 

2016).  

Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Syftet med denna komparativa studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med, och förhåller sig till 

klassisk musik inom fritidshemmets och El sistemas verksamhet. Vidare undersöks vilka effekter 

pedagogerna anser detta kan få för barn. Detta genom intervjuer med två El sistema-lärare och fyra 

fritidspedagoger genomförda på sex olika skolor. Resultaten analyseras senare med hjälp av Bourdieus 

teorier om bland annat kapital, fält och habitus (Bourdieu, 1986).  

 

Frågeställningar 

 

• Hur säger sig pedagogerna arbeta med och förhålla sig till klassisk musik inom fritidshemmet 

i relation till El sistema pedagogiken? 

• Vilka positiva effekter kan klassisk musik få för barn inom fritidshemmet och El sistemas 

verksamhet enligt pedagogerna? 

Teoretiskt perspektiv 

Utbildningssociologi, ur begreppet sociologi, som myntades av den franske filosofen Auguste Comte 

1839, är utforskandet av samhälleliga och sociala förhållanden (Broady, 1998). Studiens analys utgår 
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från den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier och redogör för centrala begrepp som bland annat 

kapital, fält och habitus (Bourdieu, 1986). 

Bourdieus begrepp kapital skulle kunna beskrivas som symboliska och materiella tillgångar, och 

mynnar ut i de fyra grenarna kulturellt, socialt, symboliskt och ekonomiskt kapital. Bourdieu laborerar 

med dessa fyra kapitalformer i ett försök att förklara olika former av sociala olikheter och 

dominansförhållanden i samhället (Larsen, 2014).   

Det kulturella kapitalet innefattar bland annat ett kultiverat språkbruk och förtrogenhet med den så 

kallade finkulturen (Broady, 1998) och i en fysisk form förekommer också detta kapital i kulturella 

produkter såsom böcker, målningar och musikinstrument (Larsen, 2014). Det sociala kapitalet handlar 

om sociala nätverk och band mellan vänner och familj och om de relationer och kontakter människor 

nyttjar när de agerar i samhället. Att besitta ett ekonomiskt kapital innebär ekonomiska och materiella 

tillgångar och god kännedom kring ekonomins spelregler. Symboliskt kapital skulle kunna beskrivas 

som kombinationer av de ovanstående kapitalformerna (Ulver-Sneistrup, 2012) i form av olika 

normer, gester, språkbruk och värderingar som av en viss social grupp tillges högt värde. Det kan även 

röra sig om och kommuniceras genom fysiska föremål som ger hög status i en viss grupp. Olika 

symboliska kapital kan ge makt/status i ett visst socialt fält, men inte alls i ett annat (Broady, 1998).  

Fält kan beskrivas som ett slags system av relationer mellan olika positioner (Broady, 1998). Bourdieu 

förklarar socialt fält som ett föränderligt område i samhället vi lever i, där institutioner och människor 

strider om något som är gemensamt för dem. Bourdieu skiljer mellan produktionsfält och 

konsumtionsfält. I produktionsfältet produceras inom till exempel pedagogikens fält olika pedagogiska 

idéer av politiker, forskare och journalister, medan konsumtionsfältet består av lärare, föräldrar och 

elever. Fältbegreppet skulle kunna förstås som ett verktyg i syfte att studera fördelningen av kapital 

(Broady, 1998).  

Habitus går att förklara som ett förkroppsligat kapital. En individs habitus grundlägges genom de 

vanor hon införlivar i till exempel skolan och hemmet (Bourdieu, 1986). Habitus skulle även kunna 

beskrivas som en form av inpräglingsprocess som måste pågå länge nog för att på så sätt kunna 

producera en varaktig formning (Bourdieu & Passeron, 2008). Mer specifikt, som en struktur som i sig 

”strukturerar och struktureras av organisationen av de ”passande” ageranden och uppfattningar om 

dessa ageranden som den förser individen (och den sociala klassen) med” (Ulver-Sneistrup, 2012, s. 

32). Alla upplevelser som under livets gång förkroppsligas i individen sker genom detta habitus och 

resulterar i specifika sätt att tala, tänka, röra sig, äta och uppleva världen. Bourdieu menar att 

individens sociala bakgrund ger sig till känna, avslöjas, genom dessa förkroppsliganden (Ulver-

Sneistrup, 2012).  

Om samhället som helhet använder Bourdieu sig av begreppet det sociala rummet (Larsen, 2014). 

Individer kan inneha olika sociala positioner i den objektiva struktur det sociala samhället utgör. En 

individs placering i det sociala rummet är beroende av en mängd faktorer som bland annat yrke, 

utbildning, inkomst, föräldrarnas utbildning och inkomst, kön och geografiskt ursprung (Larsen, 

2014). Rummet kan enligt Bourdieu delas in i tre klassfaktorer – den dominerande klassen, 

småborgerskapet och den dominerade klassen. Den dominerande klassen utgör samhällets maktfält, 

vars aktörer tillhör en ekonomisk eller kulturell elit (Larsen, 2014).  

Jag har valt att använda mig av denna teoribildning för att analysera mitt empiriska material och sätta 

den i ett sammanhang. Bourdieus teori och begrepp kan bidra till att förstå hur klassisk musik (som en 

form av kulturellt kapital) kan påverka barn. Dessutom kan det hävdas att vissa sociala fält i dagens 

samhälle kan upplevas som stängda för personer som saknar nödvändigt kapital (i detta fall kulturellt, 
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som då alltså kan erhållas via bland annat klassisk musik). Bourdieus teorier kommer att användas för 

att beskriva hur barn formas genom de sammanhang och miljöer de rör sig i, i detta fall inom 

fritidshemmet och El sistema, samt visa på hur hans begrepp går att använda även idag. Av resultaten 

att döma är det tydligt hur olika grupper och klasser i samhället är mer upplösta idag än vad de var 

förr, i Bourdieus Frankrike (Broady, 1998). Detta är något som synliggörs inom fritidshemmets ramar 

då dess undervisning till stor del bygger på barnens intresse och för pedagogerna att ta vara på det. 

Även det faktum att vi lever i ett individualistiskt samhälle får betydelse då individer (exempelvis barn 

på fritidshem) kan ha många olika viljor och intressen vilket förmodligen är ett resultat av den uppsjö 

av valmöjligheter som omger dem, i detta fall musik. På frågan om Bourdieus begrepp är användbara 

än idag menar socialantropologen Raoul Galli (OBS, 2011) att en invändning till detta skulle kunna 

vara att de kommit att bli så allmänna och vanligt förekommande i samhället, och därmed devalverade 

på just sitt symboliska kapital. 

De begrepp som främst kommer att användas i uppsatsens senare delar är kapital, habitus samt sociala 

fält. De två förstnämnda ska bidra till att förstå hur och på vilket vis klassisk musik kan påverka barn, 

medan det sistnämnda kommer att sätta studien i ett större samhälleligt sammanhang.  

Kritik som riktats mot Bourdieus teori om exempelvis kulturellt kapital menar Broady (1998) är 

baserad på att det i Sverige inte enbart existerar en auktoriserad svensk kultur, till skillnad från i 

Frankrike. Broady fortsätter och förklarar att de konstnärliga uttryck som till exempel klassisk musik, 

konst och litteratur inte kan ses enbart som den enda referensen, till skillnad från hur det ser ut i 

Frankrike. Samtidigt går många av hans teorier och begrepp att applicera på svenska förhållanden trots 

att de ibland behöver anpassas. I Sverige anses det fortfarande innebära hög status att till exempel gå 

vissa utbildningar på fina universitet eller skolor, varför jag anser Bourdieus begrepp relevanta även i 

denna tid då klass, social bakgrund och utbildning går att analyseras genom de begrepp jag valt för 

studiens syfte och frågeställningar (Broady, 1998).  

Bourdieus teorier kommer att användas för att i studien kunna applicera hans mest centrala begrepp 

kopplat till fritidshem och El sistema. Dessa två verksamheter kommer sedan att jämföras och 

analyseras med fokus på de likheter och skillnader som framkommer ur empirin. Bourdieus teorier om 

bland annat kulturellt kapital (Broady, 1998) är av relevans för att kunna förklara barns och 

pedagogers olika förhållningssätt till olika musikstilar.  

De begrepp som kommer att användas i studiens senare del är; kulturellt kapital, socialt kapital, 

ekonomiskt kapital, symboliskt kapital, socialt rum, fält och habitus. 

 

Metod 

Metodval  

Jag valde att genomföra en kvalitativ studie då mitt tillvägagångssätt för insamling av data består av 

intervjuer och då syftet inte i första hand var att få ut kvantitativa data i form av siffror och diagram, 

utan i stället bygger på intervjuer och analyser utav dessa för att kunna besvara mina frågeställningar 

(Ahrne & Svensson, 2011). Skälet till att kvalitativ metod valdes var främst att ämnet har en viss grad 
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av komplexitet som inte lätt fångas av kvantitativa metoder. När det kommer till kopplingen till teori 

bedömdes att en kvalitativ variant var mycket lämpligare än en kvantitativ sådan, då Bourdieus 

teoribygge samt begrepp med fördel kan tillämpas på mer djuplodande svar.  

Valet av intervjumetod grundar sig främst på att intervjuer är mycket centrala för just 

samhällsvetenskaplig forskning (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjuer är ett sätt att inhämta kunskaper 

rörande sociala förhållanden genom att intervjua individer som på olika sätt är delaktiga i någon social 

miljö. För att få kunskap om samhället är intervjumetod oftast den mest effektiva och smidiga 

metoden för detta ändamål (Ahrne & Svensson, 2011).  

Att andra metoder uteslöts, exempelvis observation, grundar sig på arbetets begränsade tidsram, varpå 

jag valde fokusera på enbart intervjuer. Dock hade observationer troligen lämpat sig väl för denna 

studies syfte och frågeställningar, då intressant data kanske framkommit om observationer utförts 

under till exempel El sistema-undervisning. Det finns många olika sorters observationsmetoder, men 

den som skulle lämpat sig bäst för denna studie hade förslagsvis kunnat vara öppen observation, där 

forskaren informerat informanterna om studien och dess intentioner (Ahrne & Svensson, 2011).  

Att utföra en enkätundersökning genom att exempelvis skicka ut ett frågeformulär på mejl till mina 

informanter hade visserligen besparat tid, men mycket hade också gått förlorat som mimik, 

kroppsspråk och gester informanterna uttryckt, något som kunnat spela in i deras svar. Även det 

faktum att de fått mer betänketid hade kunnat påverka svaren då de kanske tenderat bli mer 

tillrättalagda (Ahrne & Svensson, 2011).  

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer (Ahrne & Svensson, 2011) med 

färdigställda frågeformulär där frågorna ställs i den följd de är bestämda och följdfrågor utgår från 

informanternas svar. Jag valde semistrukturerade intervjuer för att detta verkade mest lämpligt för 

ämnet; en viss struktur fordrades, men den delvis ”fria” aspekten av semistrukturerade intervjuer är 

också värdefull. Det är dock av vikt att under intervjun hela tiden ha koll på att den som intervjuas inte 

drar allt för långt ifrån ämnet, något följdfrågor skulle kunna resultera i. Att behålla fokus på 

frågeställningarna och studiens syfte är en förutsättning för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna och hålla sig borta från icke-relevanta teman i den mån det går (Ahrne & Svensson, 

2011).  

Styrkan med en kvalitativ studie av denna typ är främst att ta fram kvalitativt empiriskt material, där 

respondenten får möjlighet att utveckla sina resonemang på andra sätt än forskaren kanske tänkt. Detta 

leder alltså till att empirin kan bli mer djuplodande än om en kvantitativ metod utförts. Vad gäller 

svagheter med metoden så kan kvalitativa studier riskera att bli något spretiga; svaren från olika 

respondenter kan skilja sig så pass mycket åt att det blir svårt för forskaren att i exempelvis en 

komparativ studie jämföra dem. Detta då ”mallen” för respondentens svar är mindre huggen i sten än i 

kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011).  

Komparativ metod (Denk, 2002) är detsamma som jämförande metod och används inom många 

vetenskaper. Komparativa metoder är inriktade på att beskriva och att analysera såväl likheter som 

skillnader mellan studieobjekt, varpå den lämpar sig för denna studie då den jämför fritidspedagogik 

och El sistema-pedagogik. Inom samhällsvetenskapen används metoden främst för undersökningar 

som jämför sociala system, som exempelvis institutioner av olika slag. Komparativ metod kan bidra 

till att förbättra kunskapsläget och även förståelsen av samhället (Denk, 2002). I denna studie kommer 

som nämnt El sistema-pedagogiken och fritidshemspedagogiken att jämföras med varandra i syfte att 

urskilja dess likheter och skillnader.  
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Urval och avgränsningar 

Studien avgränsar sig till sex skolor i Sverige. Fyra av dem med fokus på fritidshem. De resterande två 

är El sistema-skolor. Skälet till denna avgränsning och detta urval var att få en bredd i empirin, där ett 

komparativt arbetssätt sedan eventuellt skulle kunna användas. Skillnader mellan El sistemas 

pedagogik och fritidshemspedagogik bedömdes kunna bli ett intressant undersökningsobjekt. Två av 

skolorna är så kallade El sistema-skolor. Skälet till att dessa skolor valdes var att deras arbetssätt 

antagligen är relevant för studien. Ett alternativ till urvalet hade varit att enbart fokusera på El-sistema-

skolor, men studien ämnar undersöka även fritidshems arbetssätt med klassisk musik i syfte att studien 

ska kunna bli komparativ. Det som är en styrka med detta urval är att det eventuellt går att jämföra 

resultaten mellan El-sistema-skolorna och fritidshemmen. Givetvis innebär detta en risk för 

representativiteten.  

Beträffande informanterna var fyra undervisande lärare i fritidshemmet, och två lärare inom El 

sistema. Antalet intervjuer avgränsades till sex, då mängden empiri från semistrukturerade intervjuer 

bedömdes vara tillräckligt för studiens syfte. Om fler intervjuer genomförts hade studiens 

representativitet stärkts, men med sex informanter tillåts studien att på djupet undersöka dessas svar. 

Vad gäller informanternas övriga kategoriseringar, som ålder, kön eller etnicitet anses dessa vara till 

stor del irrelevanta för studien. Det som är av vikt är att de arbetar inom fritidshem och skola med 

musik.   

Beträffande urval av skolor och fritidshem valde jag två skolor som samarbetade med El sistema, och 

fyra fritidshem. Val av fritidshem på skolor utan någon särskild inriktning var ett medvetet val då jag 

ville fokusera på just ”vanliga” fritidshem för att sedan kunna jämföra deras användning av klassisk 

musik med El sistemas metoder. De skolor i studien som hade samarbete med El sistema var skolor 

jag under processens gång kom att få kännedom om bland annat genom sökningar på internet. 

Genomförande 

Jag började med att kontakta olika skolor runtom i Sverige varav sex av dessa valdes ut som underlag 

för studien. När informanterna via mejl eller telefonsamtal bekräftat att de ville medverka i studien 

bestämde vi träff på respektive skola/fritidshem. Intervjuerna genomfördes på skolor i Sverige. En av 

dem genomfördes på telefon då skolan var belägen i, och bedömdes ligga för långt bort rent 

geografiskt för att jag under arbetets gång skulle hinna ta mig dit. Intervjuernas varaktighet snittade på 

ca 30 minuter. De fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg, endast information om studien, 

Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (VR, 2017) och en samtyckesblankett. Vid intervjutillfällena 

fick de sedan ta del av information om studien både muntligt och i text. Alla informanter jag träffade 

samtyckte och skrev under. Sedan spelades samtalen in för att därefter kunna transkriberas. Vid 

intervjuerna användes en mall jag tagit fram som går att finna under rubriken bilaga 1. Denna mall 

användes för samtliga informanter.  

De problem som stöttes på i samband med genomförandet var främst att många potentiella 

respondenter ej ville delta som jag tolkade det då jag inte fick återkoppling, vilket gjorde 

urvalsprocessen längre än vad som inledningsvis tänkts.  

En av skolorna var belägen i en mer avlägsen del av Sverige, och eftersom jag inte hade någon 

möjlighet att ta mig tid på grund av tidsbrist genomfördes denna intervju på telefon. Detta i sig skulle 

kunna ha sina nackdelar då jag inte kunde se personen i fråga, dess minspel, kroppsspråk och gester. 

Något som eventuellt skulle kunnat haft betydelse för hur resultatet sedan kom att presenteras. Dock 
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var inte detta något jag upplevde, men det bör ändå tas upp då just denna intervju skiljer sig från de 

andra eftersom den kom att bli en telefonintervju.  

Citaten i resultatdelen har valts ut för att kunna besvara frågeställningarna, men även av framkomsten 

av de teman som kommit att bli de mest centrala ur empirin. Även resultat i form av den röda tråd som 

synliggjorts har redovisats i form av citat. Några av informanternas uttalanden har jag valt att beskriva 

med egna ord utan att ha med som citat i uppsatsen i syfte att undvika upprepningar. Å andra sidan har 

jag valt att ha med vissa citat från olika informanter som liknar varandra för att ge läsaren en tydlig 

bild över de likheter i informanternas svar som framkommit.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Bland de första stegen efter insamlingen av data var transkriberingen som jag genomförde på följande 

sätt: jag öppnade upp ett tomt Worddokument och började lyssna på materialet jag spelat in. Det gick 

relativt smidigt, men då och då fick jag pausa och spola tillbaka eftersom en av respondenterna talade 

snabbt och det var svårt att uppfatta vissa ord. Detta saktade ner arbetet, men ökade 

transkriberingsreliabiliteten (Ahrne & Svensson 2011, s. 66). Vid transkriberingen valde jag att ha 

med vissa saker som inte bara var ord, exempelvis när någon lämnade rummet osv. Detta för att på ett 

säkrare sätt förstå intervjuernas sammanhang och omständighet. Vidare valde jag att ha med talspråk, 

som exempelvis pauser i svar som exempelvis ”eh…”, av samma skäl som angetts ovan. Materialet 

från intervjuerna transkriberades allesammans och skrevs in i ett och samma Worddokument. Den 

analysmetod som använts i studien är en latent innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2016). Denna 

latenta innehållsanalys har hela tiden varit vägledd av studiens frågeställningar. Detta innebär att jag 

utifrån det transkriberade materialet urskilt likheter och skillnader samt olika ord/begrepp för att 

därefter uppmärksamma teman och kategorier som varit intressanta i relation till studiens syfte och 

frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2016). 

Till en början färgmarkerade jag de stycken jag bäst tyckte besvarade eller knöt samman till studiens 

frågeställningar. Därefter noterade jag den röda tråd jag upplevde samtliga informanter förmedlade. 

Vissa ord återkom, exempelvis ”avslappning”. Dessa strök jag under för att kunna dra små slutsatser 

ur empirin. Även olikheter i de resonemang som informanterna uttryckte markerades för att möjligtvis 

kunna redogöras för i analys och resultat. Att kategorisera empirin genom att färgmarkera och 

anteckna vid sidan om underlättade arbetet och gav en strukturerad överblick över materialet (Forsberg 

& Wengström, 2016). Data som ansågs intressant markerades, och de teman, kategorier, likheter och 

olikheter som uppmärksammats och urskilts av informanternas svar kom slutligen att analyseras.  

Resultat som ansågs relevanta kopplat till tidigare forskning presenteras för att kunna styrkas utifrån 

de resultat denna forskning kommit fram till. Här framkom likheter mellan empirin och tidigare 

forskning, som till exempel fördelarna med en tidig introduktion av den klassiska musiken för att 

barnen inte ska uppleva den som något främmande senare i livet (Smiraglia, Divine Asaah & Sawada 

Lacerda, 2018). Bergman (2009) förklarar hur barn bär med sig den musik de exponeras för i skolan 

resten av livet och att denna bidrar till formandet av deras identitetsskapande, något som också är 

relevant för denna studie då den ämnar undersöka musiken inom skola och fritidshem och dess 

effekter. Resultatet visade även på de olika sätt verksamheterna använde sig av klassisk musik. El 

sistema lärarna i studien såg många positiva effekter med att exponera barn för klassisk musik för att 

utveckla särskilda egenskaper hos dem som de senare i livet kunde ha nytta av. Detta är även något 
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Simpson Steeles (2017) kommer fram till i sin studie då barnen som deltar i denna uppvisar bland 

annat ökat tålamod och kontroll efter att ha deltagit i El sistemas undervisning.  

Forskningsetiska överväganden  

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är Vetenskapsrådets 

(VR, 2017) fyra forskningsetiska huvudregler för genomförande av forskning som involverar 

människor. Innan studien påbörjades fick informanterna som senare kom att medverka i studien ett 

informationsmejl av mig med förfrågan om medverkan i studien, innehållande de forskningsetiska 

reglerna ovan. I brevet gick även att finna en kort bakgrund till studien, dess syfte och vilket lärosäte 

som studien genomfördes vid, samt kontaktuppgifter till mig och min handledare som varit ansvariga 

för studien. Där fanns även information gällande deras samtycke till studien, frivillighet och 

anonymitet. Informationen kommunicerades både skriftligt och muntligt.  

När det kommer till konfidentialiteten så har varken skolors eller informanters namn nämnts, endast 

under inspelningarna i samband med intervju. För att hålla reda på olika skolor och informanter jag 

kontaktat har jag antecknat deras initialer i ett block. När informanter nämns i studien är det med 

fingerade namn i syfte att de inte ska kunna spåras. Efter att uppsatsen godkänts kommer naturligtvis 

allt material som samlats in att förstöras. När det kommer till nyttjandekravet så har informanterna fått 

information om att deras uppgifter endast kommer att användas i forskningssyfte och enbart till denna 

uppsats, något de också fått information om både skriftligt och muntligt.  

Studiens kvalitet 

En av styrkorna är att denna typ av studie, klassisk musik inom fritidshemmet, knappt existerar. Det 

innebär alltså att studien tillför något till forskningsläget. En annan styrka är att valet av en El sistema-

skola genererade intressanta resultat. När det kommer till studiens svagheter så kan det lyftas fram att 

fritidshem inte direkt arbetar med musik på samma sätt som skolan vilket ledde till att respondenternas 

grad av insatthet varierade kraftigt, med andra ord, kvalitén påverkades av svaren. Detta på grund av 

att ett flertal av de fritidspedagoger som intervjuades uttryckte att de inte direkt jobbade med klassisk 

musik och att de själva saknade kunskap kring denna musikstil. Detta ledde till att vissa informanters 

svar blev korta och de undvek gå in på frågor om just klassisk musik på ett djupare plan. Å andra sidan 

är detta ett resultat i sig, då studiens syfte är just att ge en bild av både El sistemas och fritidshemmets 

arbete och förhållning till klassisk musik.  

När det kommer till generaliserbarhet går det inte att egentligen dra några generella slutsatser för 

fritidshemmet i Sverige. Detta då studien är begränsad till sex skolor där majoriteten är belägna i 

samma stad. Men icke desto mindre kan studien ge en inblick i fritidshemmets och El sistemas 

verksamhet.  

Beträffande metodvalet så har det fungerat bra, detta då den semistrukturerade intervjumetoden 

lämpade sig för studien. De resultat som framkom hade antagligen inte kunnat nås med en kvantitativ 

metod eller genom enkätundersökning. Ett alternativ till denna metod hade varit fokusgruppintervju då 

detta säkert hade lett till intressant diskussion bland respondenterna.  

Att använda sig av komparativ metod kan medföra både för och nackdelar. Fördelar då jag genom 

denna metod fått möjlighet att synliggöra likheter och skillnader i de verksamheter som jämförts 

(Denk, 2002), och detta med utgångspunkt i frågeställningarna. En möjlig nackdel med att denna 
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studie är komparativ bestående av enbart sex intervjuer med lärare och pedagoger är att det kan bli 

svårt att generalisera denna studies resultat till andra fall (Denk, 2002).  

Resultat  

I denna del kommer studiens resultat att redogöras för och dess frågeställningar besvaras med hjälp av 

insamlade data. Materialet har delats upp under fyra rubriker för en tydlig överblick över de olika 

teman som framkommit ur empirin och kommit att utgöra det mest centrala för studien.  

Presentation av informanterna 

Informanterna kommer i studien kallas för: Hjalmar, Signe, James, Marianne, Lova och Valentina. 

Hjalmar arbetar 50% som musiklärare, men även en del på fritidshem. Signe och Lova arbetar som 

fritidspedagoger. James arbetar även han som fritidspedagog men använder sig ofta av musik i sina 

aktiviteter. Marianne är lärare på El sistema och undervisar barn från förskoleklass upp till sjuan. 

Valentina är också lärare för El sistema och undervisar barn mellan åldrarna sju till nitton. Samtliga 

skolor är grundskolor från årskurs 1-9.  

 

Pedagogernas arbete med musik 

Samtliga informanter drog tidigt paralleller mellan klassisk musik och avslappningsaktiviteter, och att 

det var i denna kontext barnen främst kom i kontakt med klassisk musik. Detta skulle kunna betraktas 

som en gemensam nämnare informanterna gav uttryck för. Musiken verkade också mest användas som 

bakgrundsmusik till andra aktiviteter som måleri, pyssel eller dylikt men även i samband med högtider 

och olika event anordnade av fritidshemmet.  

 

Signe förklarar hur de arbetar med musik på hennes fritidshem: 

 

Varje höst till exempel så har vi en kabaréshow då vi använder mycket musik och förra fredagen hade 

vi en cirkusföreställning här på bakgården och då använde vi cirkusmusik och… nämen vi använder 

det väldigt mycket. Klassisk musik kan vi ibland använda som avslappning, det har förskoleklassen 

använt nu denna vecka, och ibland så har vi också massage och då så brukar vi också ha klassisk 

musik för att bidra till en sådan här liten lugn…miljö (Signe, fritidspedagog) 

 

Lovas fritidshem arbetar på liknande sätt: 

 

Ehm, vi brukar ha Just dance [dans Tv-spel], då använder man sig ju av musik och då är det ju 

mycket såhär popmusik, sen så ska vi längre fram göra en dansshow och då kommer vi använda oss 

av musik som kommer vara såhär årstids…show. Så då kommer vi använda oss av olika typer av 

musik. Och då funderar vi på att använda oss av klassisk musik (Lova, fritidspedagog) 
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Hjalmar, Lova och Signe beskriver nedan hur klassisk musik kan verka lugnande för barn på 

fritidshem.  

 

Ahh…det mest klassiska svaret och det skulle jag tänka att det skulle kunna va lugnande, att man kan 

ha musik på i bakgrunden för att det liksom får ner stökig miljö till exempel så det kan jag också 

tänka mig (Hjalmar, fritidspedagog) 

Såhär, avslappningsmusik. Piano, amen det är klassiskt. Och det tyckte de om. Det är faktiskt många 

som säger att de blir lugnare av det. Så… (Lova, fritidspedagog) 

Jag skulle dels använda mig av det här med massage och avslappning. Men även, eh varje 

eftermiddag så kan vi ju vara i verkstaden där man kan måla, pärla och så och jag skulle kunna tänka 

mig att det skulle kunna passa in jättebra att ha samtidigt och att ha det i bakgrunden för att bidra till 

mer lugn och fokus (Signe, fritidspedagog) 

 

Lova förklarar sambandet mellan den klassiska musiken och barns känslor. 

Jag skulle nog använda den så att de får lyssna på den och sen få rita vad de känner och med olika 

klassiska stycken (Lova, fritidspedagog) 

Igår hade vi pyssel, då brukar jag alltid sätta på klassisk musik just för att de ska lyssna på något 

annat än vad de brukar göra. Ibland är det Martin och Martinus och lite annat men eh jag brukar 

använda mig av lite Bach och lite eh såhär lugn musik klassisk musik, just för att komma in i 

atmosfären. Och sedan också för att de ska få lyssna på något annat (James, fritidspedagog) 

 

Vad barnen lyssnar på enligt pedagogerna 

Samtliga informanter är överens om att det barnen främst verkar lyssna på är musik inom pop-genren. 

Ett flertal nämner genrer som rock, pop, schlager och hip-hop, men även mycket musik från radio. 

Detta går att härleda ur några utvalda citat nedan: 

 

Jag skulle nog säga att det är fortfarande ganska mycket inom rock och pop-genren, men också med 

en in-lyssning från på vad barnen lyssnar på (Hjalmar, fritidspedagog) 

Ehm, popmusik, kommersiell musik som spelas på radio, mycket mello [Melodifestivalen] (Lova, 

fritidspedagog) 

Den bredare massan tror jag gillar mera rock och pop och så tror jag att ehm… man kanske inte har 

liksom exponerats så mycket för klassisk musik och då kan man inte relatera till det. Och sen så tror 

jag att vi pedagoger har förutfattade meningar om vad barn tycker om, att vi kanske tror att de inte 

tycker om klassisk musik, och då sätter vi på… eller att de får arbeta med vanlig musik (Lova, 

fritidspedagog) 

De lyssnar ju på radio och många har egna telefoner med Spotify och Youtube på så amen popmusik 

och många gillar hiphop och så…det är mycket blandat. Mycket låtar på engelska. Det är väl mycket 

Ariana Grande, och popdivor som Zara Larsson (Signe, fritidspedagog) 

Ehm, de lyssnar nog på väldigt mycket det som spelas på radio… sedan är vi ju i ett område där man 

kanske inte lyssnar så jättemycket på svensk musik, utan man kanske mer lyssnar på spansk eller 

sydamerikansk musik och inte så mycket svensk musik, är det svensk musik så är det mycket 

rapkulturen och så… (Marianne, El sistema-lärare) 
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Jag tänker att barnen de lyssnar ju mycket på det som vi vuxna och de runtomkring dem lyssnar på, 

och det är ju inte så himla ofta de [de runtomkring] lyssnar på klassisk musik, utan de flesta lyssnar 

på rock eller pop och det influerar ju dem väldigt mycket. Så jag kan tro att om vi skulle lyssna mer 

på klassisk musik så skulle nog de också göra det (Signe, fritidspedagog) 

Ahh det är ju mycket popmusik. Mycket Markus och Martinus, beroende på ålder. Det är mycket 

schlager det är mycket den sortens musik som ungdomen lyssnar på (James, fritidspedagog)  

Det har inte jag jättebrakoll på men… mycket pop och så. De här hitsen från radion… (Valentina, El 

sistema-lärare) 

 

I citatet nedan ger James en bild av de värderingar som kan rymmas inom olika musikgenrer, och jag 

tycker mig höra en viss antydan till förakt i hans röst då han gör en jämförelse mellan artisten Sean 

Banan och klassisk musik: 

 

Problemet är att det propageras inte lika mycket som annan musik, jag menar vad har Sean Banan att 

ge oss i jämförelse med klassisk musik? (James, fritidspedagog) 

 

Marianne beskriver hur skolan bidrar till att reproducera en viss sorts musik vilket resulterar i att 

annan kan riskera att komma i skymundan eller marginaliseras: 

 

Jag tänker på, man hör vanliga musiklärare säga att barn vill bara spela låtar de känner igen, ja men 

då får vi väl presentera annan musik för dem så de får fler låtar de känner igen! Så de har en större 

variabel att välja på (Marianne, El sistema-lärare) 

 

Hon fortsätter sitt resonemang och ger sin bild av varför genrer som rock och pop får betydligt större 

plats inom skolan samtidigt som den klassiska musiken marginaliseras.  

 

…det är ju lite lättja tror jag, jag tror att det är lätt att dra till att nu spelar vi ”We will rock you” för 

att det är lätt att klappa takten till den jämfört med något annat… Och jag tror att det är lite så att man 

lätt flörtar med barnen på den vägen, men jag tror att, eller jag tycker att det är synd för att det finns 

en så stor skatt. Och sen tänker jag på kursplanen i musik, du ska kunna spela ett ackord-instrument, 

ett melodiinstrument, slagverksstämmor, basstämmor och då kan man ju tänka att vem har sagt att 
alla basstämmor måste spelas på elbas?! Varför inte på bastuba? Och det där bottnar ju lite i vilka 

musikutbildningar vi har idag (Marianne, El sistema-lärare) 

 

Hon menar att innehållet i musikundervisning i skolan bottnar i lärarens bakgrund och utbildning, och 

att läraren främst väljer att undervisa i det den känner sig hemma och bekväm i.  

 

…om man till exempel är utbildad och grundad i den afroamerikanska musiktraditionen för man ju 

det vidare precis som jag som är grundad i den klassiska traditionen och för det vidare (Marianne, El 

sistema-lärare) 

 

Hjalmar är inne på samma spår:  
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Om man ska göra det på någon slags basic nivå tror jag det är lättare att få det att låta bra inom rock 

och pop än inom klassiskt. Kanske… det beror ju också på vad man har med i bagaget (Hjalmar, 

fritidspedagog) 

 

Barnens inställning till klassisk musik enligt 

pedagogerna 

Ett flertal pedagoger är överens om att presentationen och introduktionen av den klassiska musiken 

väger mycket tungt för att fånga barnens intresse. De ger också en gemensam bild av hur barnen tar 

emot den klassiska musiken och att de inte tycks reflektera så mycket över att det är just klassisk 

musik. Marianne förklarar det tydligt genom metaforen nedan:  

 

Allting handlar ju om hur man presenterar det. Det är ju som med mat – lägger man upp det snyggt så 

blir det gott, och då kan även den konstigaste mat bli god! (Marianne, El sistema-lärare) 

…att nu ska jag spela någonting som är lite konstigt som egentligen bara spelas på konserthusen nere 

i stan då skulle den väl bli bemött på ett annat sätt kanske (Marianne, El sistema-lärare) 

De älskar bergakungens sal, och de älskar framför allt Grieg tycker de mycket om, Beethoven, de 

gillar verkligen musiken vi spelar! Och jag tror inte ens att de reflekterar så mycket över att det är 

någonting annorlunda (Marianne, El sistema-lärare) 

Alltså går man in som lärare och presenterar det här som att det här är självklart att vi ska hålla på 

med, och det är eh det här ingår då tycker jag att de flesta de tycker att det är intressant, och det är 

väldigt få som rynkar på näsan (Hjalmar, fritidspedagog) 

 

Valentina för resonemanget vidare:   

 

Mm… alltså generellt så tror jag inte de är medvetna om att det finns olika typer av musik, utan mest 

att det är musik. Så de lägger inte, eller jag upplever inte att de lägger så stor värdering i att den här 

musikstilen gillar inte jag eller, så alltså när man jobbar med musik, och med ett visst stycke då lär 

man ju sig att tycka om det stycket och tycker om att höra det nästa gång man hör det. Även fast hade 

du hört det utan att ha någon relation till musiken då hade det kanske varit att den bara flög förbi. 

Men när du har jobbat med den, lyssnat och lärt dig spela den själv då får man en helt annan 

förståelse för den musikstilen och den låten kanske. (Valentina, El sistema-lärare) 

 

Även Marianne betonar vikten av att skapa en relation till musiken för att lättare kunna ta den till sig:  

 

I början att bara sätta på ett stycke kan ju vara… vissa kanske kan tycka att det är skönt att bara sitta 

och lyssna men att inte ha någonting att hänga upp det på kan göra att det blir svårt (Marianne, El 

sistema-lärare) 

Jag menar en schlager är oftast ganska dålig den första gången, sedan när man har hört den åtta 

gånger så ah men den är ganska skön ändå. Sedan när man har hört den en hel sommar då går man 

runt och nynnar på den. Så då, även med klassisk musik – att få lyssna på stycket många gånger så 

det blir ens eget, det är bra (Marianne, El sistema-lärare) 
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Valentina talar om en ”genre-rasism” och betonar vikten av att som musiklärare verka som en 

dörröppnare och utmana barnen genom att introducera många olika sorters genrer:  

 

jag tänker att man kan jobba med många olika genrer och att det finns en genre-rasism, att 

folkmusiken inte anses vara lika högt stående som klassisk eller popmusik, att det finns finare och 

fulare genrer finns ju en sån uppfattning i samhället. Men särskilt som musiklärare att man måste 

jobba på att lyfta upp olika musikstilar för att det finns annars väldigt få tillfällen för ungarna att möta 

annan musik. Det handlar om att vi ska va en dörröppnare snarare än en som låter barnen inte 

utmanas (Valentina, El sistema-lärare) 

 

Valentina fortsätter och jag tolkar det som om hon menar att små barn överlag är rätt fördomsfria och 

att de inte riktigt hunnit utveckla sin musiksmak än viket synliggörs i hur enkelt de tar till sig ny musik 

på ett värderingsfritt sätt.  

 

…barn möter musik med helt öppna armar! När man är liksom i en grupp och gör någonting 

tillsammans, en gemensam upplevelse av någonting. Sedan gillar ju barn olika låtar (Valentina, El 

sistema-lärare) 

 

Signe förklarar den klassiska musikens ”tönt-stämpel”: 

 

jag tror att det är en viss tabu kring klassisk musik, eller jag tänker mer det här med maskulinitet och 

så och att det kan anses vara löjligt eller töntigt att man gillar att lyssna på klassisk musik, och då tar 

man till med kanske lite hårdare musik som kanske inte har så jättebra budskap sådär… (Signe, 

fritidspedagog) 

 

Klassisk musik och dess (eventuella) positiva 

effekter 

En del av informanterna ansåg att klassisk musik skulle kunna bidra till bättre koncentrationsförmåga, 

få barnen att varva ner, samt späda på deras kreativitet och fantasi. Det talades även om betydelsen av 

denna genre och vikten av att exponera barnen för musik de inte kom i kontakt med i samma 

utsträckning som populärmusiken. Majoriteten av informanterna uttryckte å andra sidan att barn kunde 

dra positiva effekter ur allt från konst, dans, idrott och musik, och att det inte nödvändigtvis behövde 

vara just den klassiska musiken som skulle kunna väga tyngst för att bidra till barns positiva 

utveckling.  

 

Det sätter ju igång hjärnan och fantasin. Vad händer med aktiv lyssning, vad händer om man lyssnar 

på den här musiken. Och så tar man ett stycke, och vet man att det är mycket känslosvängningar… 

sånt hör ju barnen också… när det händer någonting nytt i musiken och då måste det ju hända något 

nytt i storyn, eller i min berättelse som jag skapar här… (Hjalmar, fritidspedagog) 

Eh, lugnande. En lugnande effekt. Ehm… amen det är väl främst det. Att de känner ett lugn, att de 

kan sitta och arbeta, och att de kan koncentrera sig bättre (Lova, fritidspedagog) 
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Återigen tas musikens lugnande effekt upp och informanterna förklarar hur den klassiska musiken kan 

verka stressdämpande. Hjalmar pratar om vad som händer när de arbetar med aktiv lyssning och vad 

det kan få för effekter kopplat till kreativitet och som ett sätt att komma i kontakt med och uttrycka 

sina känslor. 

Marianne beskriver i citatet nedan en mängd långsiktiga fördelar med att spela ett instrument: 

 

Att spela ett instrument, den arbetsansträngningen som krävs för att spela ett instrument det har man 

ju nytta av hela livet, att fokusera, att inte ge upp, att prova igen, att glädjas över att ha klarat av 

någonting det är ju väldigt mycket det att det är ju så värdefullt hela livet…! (Marianne, El sistema-

lärare) 

 

Signe är inne på hur den klassiska musiken skulle kunna bidra till bättre pluggfokus och bättre 

koncentration, men även hur den skulle kunna bidra till social förändring bland barn som har det 

”sämre ställt”. Hon förklarar:  

 

Jag tror att i många områden där det är lite sämre ställt och så tror jag att man ofta blir hård för att 

skydda sig själv, men om man låter sig själv vara lite mer sårbar och lyssnar på klassisk musik så tror 

jag att det skulle kunna bidra till att det kanske inte blir lika defensivt (Signe, fritidspedagog) 

Det är klart att det förändrar ju, det gör ju en skillnad. Klassisk musik som det mesta annat, det är 

klart det förändrar ju. Sedan att klassisk musik skulle förändra mer än annat det…jag vet inte, det är 

svårt att säga. Men eh allt annat kreativt förändrar ju omständigheterna (James, fritidspedagog) 

Om föräldrarna lyssnar på opera som anses va lite mer elitistisk musik då är barnen lite mer vana vid 

det. Ehh tyvärr är det så. Det är också en kostnadsfråga och då en klassfråga (James, fritidspedagog) 

 

Kanske är det en orättvisa James försöker uttrycka genom citatet ovan, att barn får olika 

förutsättningar i livet beroende på var, hur och med vem de växer upp. Alltså en fråga om klass, social 

bakgrund och kanske även etnicitet.  

Han fortsätter och förklarar den klassiska musikens påverkan att förändra:  

 

Det är klart att det förändrar ju, det gör ju en skillnad. Klassisk musik som det mesta annat, det är 

klart det förändrar ju. Sedan att klassisk musik skulle förändra mer än annat det…jag vet inte, det är 

svårt att säga. Men eh allt annat kreativt förändrar ju omständigheterna (James, fritidspedagog) 

 

Valentina menar att klassisk musik kan utveckla hjärnan till att använda fantasin, och att se bilder. Och 

hon är även inne på hur den kan hjälpa barn att sätta ord på sina känslor, komma i kontakt med sina 

känslor, lära sig analysera, reflektera och lyssna. Hon menar också att det är vetenskapligt bevisat att 

barn blir bättre i andra ämnen när de spelar ett instrument:  

 

det blir ju som en explosion i hjärnan av signaler och det är ju så mycket som stimuleras så du måste 

koordinera och…finmotorik och…allt! Så det är ju superbra för din hjärnas utveckling och för att öva 

disciplin och för uthållighet och så…det handlar väl mer om själva hantverket och så men…att vi 

lyssnar på klassisk musik det tror jag påverkar mer fantasi och den inre världen (Valentina, El 

sistema-lärare) 
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Hjalmar och Marianne drar liknande resonemang kring den klassiska musikens eventuella positiva 

effekter men menar att det lika gärna kan handla om sport: 

 

Där man hittar ett ställe där man är en viktig del i ett större sammanhang, i en grupp som är positiv. 

Och det kan va idrott, det kan va musik och sen om den är klassisk eller om det är popmusik det tror 

jag är mindre viktigt (Hjalmar, fritidspedagog)  

Jag tror att allt man gör med barn där de utvecklas och blir starka individer där de känner att de är 

trodda på och där de känner att de kan, då spelar det ingen roll var man kommer ifrån, var man bor, 

vad man gör egentligen det kan vara basket lika väl som att spela klassisk musik (Marianne, El 

sistema-lärare) 

 

 

Pedagogiken inom El sistema  

El sistema-läraren Marianne berättar att barnen på hennes skola blir undervisade i musik flera gånger i 

veckan, och mer frekvent ju äldre de blir. Från årskurs tre får de börja spela i orkester, innan dess är 

det baskunskaper i olika orkesterinstrument som är i fokus. Eleverna betalar ingenting, det enda 

lärarna begär är att eleverna ska anstränga sig och göra sitt bästa. Nedan följer utvalda citat från El 

sistema lärarna Marianne och Valentina.  

 

Vi är en kompensatorisk del till kulturskolan. De finns ju här också, men jag tror inte att det är många 

av mina elever som frivilligt skulle gått dit och anmält sig via något krångligt datasystem, och betala 

för någonting de kanske inte vet vad det är. Och nu eftersom vi erbjuder det här så får vi ju in elever 

som kanske inte skulle tagit initiativet själva (Marianne, El sistema-lärare) 

Alltså vi håller ju på med musik hela dagarna. Vi lär barnen att spela instrument, vi sjunger, vi 

dansar. Vi lyssnar på musik, vi lyssnar på varandra. Vi har någonting som en familjeträff en gång i 

veckan, där även föräldrar får spela och vi hade en träff igår senast då de fick lära sig om 

instrumenten, lite grundkunskaper. Ja så, its all about music! (Valentina, El sistema-lärare)  

Det är ju fantastiskt om man jämför med vad det kostar i kulturskolan eller andra verksamheter, 

speciellt om man kommer in på privata… så är det ju fantastiskt. De lånar instrument gratis. Det enda 

vi kräver är ansträngning, att de kommer hit, och att de ska göra sitt bästa (Marianne, El sistema-

lärare) 

Det som jag tycker är ett väldigt bra sätt att introducera den klassiska musiken det är att använda sig 

av sagor till exempel för det är ju väldigt mycket musik som baseras på sagor… Det är ju magiska 

sagor och så får man då musiken till… men sen också filmmusik, eller musik som förstärker andra 
begrepp, musik som förstärker konst, att få jobba ihop med andra eller text och musik (Marianne, El 

sistema-lärare) 

Den västerländska konstmusiken måste få fortleva! Och det ända sättet att få den att göra det är att 

introducera den tidigt för barnen för det är en sådan skatt (Marianne, El sistema-lärare) 

 

På frågan om hur den klassiska musiken skulle kunna skapa social förändring i svaga 

socioekonomiska områden svarar Valentina såhär:  

 

Ja. Det är det vi jobbar väldigt mycket med här med just El sistema då att liksom ta barnen härifrån 

[nämner område] in till [nämner stadens] symfoniorkester och konserthuset. Vi har ju haft massa 
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träffar där och målet har ju varit att få dem att känna sig hemma i den miljön, att det är ett hus för 

dem och, för barnen vet ju inte ens om Poseidon eller var avenyn är. Alltså det är som att alla vet var 

det är, men de hänger inte där det är inte vårt område man känner sig inte hemma eller bekväm där 

men just därför har ju vi tagit familjer dit flera gånger för att lyssna på konserter, varit på kickoffer, 

träffat musikerna och musikerna har kommit ut till oss. Så att man ska känna att det här är för oss 

också. Och att de vågar ta sig dit, eller ta sina barn dit till en konsert på konserthuset fast man bor i 

[nämner område] (Valentina, El sistema-lärare) 

 

Även Marianne besöker regelbundet stora konserthus tillsammans med barnen. 

 

Vi var på Nötknäpparen på operan med åtta av mina elever och det var ju en STOR upplevelse. De 

tyckte det var fantastiskt (Marianne, El sistema-lärare) 

 

De har också mycket kontakt med musikerna som då och då åker ut till El sistema-skolor runt om i 

landet för att träffa barnen och verka som förebilder. 

 

Så, att få sitta sida vid sida med en musiker från Radiosymfonikerna är magiskt för både mig och 

eleverna, så nämen det är ju jätte-jätteroligt, så att de får förebilder och så. Så det är stort (Marianne, 

El sistema-lärare) 

 

Valentina beskriver samarbetet mellan El sistema och olika konserthus och kommer in på det så 

kallade habitus-komplexet:  

 

Mm jag tror att våra elever känner sig hemma, alltså de allra äldsta. Och i början, barnens första år, 

då tog de sig ju väldiga friheter och sprang runt under konserten liksom och jagade varandra, det var 

ju helt kaotiskt, men sedan har det blivit som en kultur, att man förstår liksom att man inte gör så. 

Alltså barnen som kommer nu ser ju på de äldre barnen hur de gör, alltså det har blivit en minikultur 

här. Och vi hörde en föreläsning om en forskare som skrivit något arbete om El sistema just då och 

om hur El sistema orsakar habitus-komplex, att man tar då musikerna från [nämner symfoniorkester] 

till [nämner svagt socioekonomiskt område] ut till en gympahall och det är inte de så bekväma i 

liksom, de musikerna som är så vana vid att deras stolar ska va perfekt inställda med rätt avstånd till 

notstället, och nu får du sitta i en gympahall med helt annan akustik än vad det är i konserthuset. Men 

att det är bra för dem också och att de ruskas om lite. Och när våra barn och familjer kommer från 

(nämner svagt socioekonomiskt område] till konserthuset så ah de är ju inte vana vid den miljön så 

och allt det där som alla ska bara veta på konserthuset. Att El sistema orsakar habituskomplex och att 

det är en effekt av El sistema just att liksom jobba för integration genom musik och blanda upp 

staden som annars är väldigt segregerad (Valentina, El sistema-lärare). 

 

Marianne menar att El sistema kan ha många positiva effekter för barn och unga, men att 

El sistema i Sverige inte direkt går att jämföra med omständigheterna i Venezuela på 70-

talet: 

Alltså i Venezuela handlade det ju om liv och död, här handlar det ju inte om liv och död men det 

handlar om att hitta en meningsfull fritid… (Marianne, El sistema-lärare) 

 

Resultatet av intervjuerna gav en bild av hur fritidspedagogerna använde sig av musik inom 

verksamheten jämfört med El sistema lärarnas pedagogik. Resultatet visade även huruvida 
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informanterna ansåg att klassisk musik kunde bidra till positiva effekter för barn inom 

verksamheterna, och vilken sorts musik som pedagogerna beskrev att barnen själva lyssnade på. 

Vidare synliggjordes en skillnad i hur fritidspedagoger jämfört med El sistema-lärare arbetade och 

förhöll sig till klassisk musik.  

 

Sammanfattning – musik inom fritidshem i 

relation till El sistema 

De flesta fritidspedagogerna berättade att de främst använde klassisk musik som bakgrundsmusik 

till andra aktiviteter, eller i avslappningssyfte. Några betonade även vikten av att exponera barnen 

för annan sorts musik än den de vanligen kom i kontakt med, nämligen populärmusiken. Den 

musik som enligt informanterna spelades mest under fritidstid var just populärmusik.  

Valet av den musik som spelades mest på fritidshem verkade enligt informanterna ha sin 

utgångspunkt i barnens inflytande och intresse. En del förklarade dominansen av rock och pop 

inom skola och fritidshem som ett resultat av vad informanterna själva vuxit upp med och att det 

då var lättare att undervisa barnen i dessa genrer eller spela denna musik under skoltid och 

fritidstid då både barn och personal kände en förtrogenhet med rock och popmusik. Så okunskap 

och saknat intresse för klassisk musik från både barn och personal kan utifrån resultatet tolkas 

som en förklaring till varför den klassiska musiken fått relativt lite utrymme inom fritidshemmet. 

Å andra sidan betonade ett flertal informanter vikten av att exponera barnen för klassisk musik 

tidigt, just därför att den skulle kunna få en lika självklar plats i deras liv som rock och pop, och 

inte upplevas som något gammaldags, tråkigt eller töntigt.  

En vanlig dag på fritidshem skulle enligt informanterna kunna innebära lekar på skolgården med 

mello-musik (Melodifestivalen) i bakgrunden, Just dance (dans Tv-spel), öva koreografier till 

pop-sånger eller pärla, måla eller vila till lugn (inte allt för sällan) klassisk musik. Vad gäller El 

sistema så beskriver bägge lärarna vikten av att introducera den klassiska musiken för barnen i ett 

tidigt stadium för att få den att bli en naturlig del av deras tillvaro. För att väcka de allra yngsta 

barnens intresse för klassisk musik använde lärarna ofta så kallade musiksagor där musik, bilder 

och text flätades samman och verkade snabbt fånga barnens uppmärksamhet.  

El sistema lärarna beskrev hur barnen undervisades flera gånger i veckan och även om hur deras 

familjer involverades. De förklarade hur barnen spelade olika orkesterinstrument som de fick 

låna av skolan och de besökte regelbundet konserthus runt om i landet. Musiker från dessa kom 

ofta och besökte barnen ute på deras skolor för att kunna verka som förebilder. Barnen 

medverkade ofta på egna konserter skolorna anordnat, något som lärarna förklarade bland annat 

stärkte deras självkänsla.  

 

Sammanfattning – den klassiska musikens 

positiva effekter på fritidshem i relation till El 

sistema 

Inslagen av klassisk musik inom fritidshemmet verkar som nämnt tidigare främst förekomma 

som bakgrundsmusik till andra mer lugna aktiviteter, och sällan huvudfokus på musiken i sig. 

Varför skulle det ens vara bra att lyssna på klassisk musik? Fritidspedagogerna menar på att den 

klassiska musiken bland annat skulle kunna bidra till bättre pluggfokus, få barn att varva ner, 

finna inre lugn, och späda på deras fantasi och kreativitet.  
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Andra informanter är inne på att klassisk musik möjligtvis skulle kunna bidra till social 

förändring i socioekonomiskt svaga områden, men menar att det likaväl skulle kunna vara idrott, 

dans, eller rap-musik som orsakade denna förändring och inte nödvändigtvis just klassisk musik. 

De beskrev vikten av ett större sammanhang där barn och unga kunde känna sig trygga, sedda 

och respekterade som den största förutsättningen för social förändring. Å andra sidan är El 

sistema från första början grundat i utgångspunkten att skapa social förändring genom just 

klassisk musik med syfte att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet, droger och 

fattigdom (Clausson, 2015).  

Återkommande teman som fritidspedagogerna berör är hur den klassiska musiken kan användas 

som avslappning, och få barn att varva ner. El sistema lärarna är mer inne på hur barnen inom El 

sistema kan utveckla egenskaper de senare i livet kan ha nytta av. Orkesterdisciplin innebär 

mycket övning, tålamod och koncentration. Det handlar också om långsiktiga mål – det krävs tid 

för att bli en skicklig musiker. Att barnen inom El sistema utvecklar dessa egenskaper skulle även 

kunna bidra till att de presterar bättre inom annat och på så sätt uppnår framgång i livet enligt El 

sistema-pedagogiken. Med det sagt inte nödvändigtvis göra karriär inom ett visst yrkesområde, 

utan det kan handla om en sådan sak som att över huvud taget mäkta med att ta sig igenom 

gymnasiet eller en universitetsutbildning. 

 

Analys  

Fritidspedagogerna utgick främst från barnens intressen och var måna om att ge dem stort inflytande i 

undervisningen, medan El sistema verkar för att bevara det västerländska kulturarvet genom att tidigt 

exponera barnen för den klassiska musiken i syfte att få den att leva kvar och att göra den till en 

självklar del av deras vardag, på samma sätt som fritidspedagogerna gör Ariana Grande till en 

självklar del av barns vardag genom att välja spela hennes musik. Kulturellt kapital (Broady, 1998; 

Ulver-Sneistrup, 2012) används ofta för att jämföra populärmusiken med den klassiska konstmusiken, 

och för att betona den klassiska musikens högre värde jämfört med populärmusiken. Den klassiska 

musiken skulle utifrån Bourdieus teorier kunna hävdas gå hand i hand med överklassens rikedom och 

dess höga utbildningsnivå.  

Fritidshemmet och El sistema skulle kunna beskrivas som två fält (Broady, 1998) och som bärare av 

olika värderingar. Inte nödvändigtvis att det ena fältet skulle nedvärdera det andra och vice versa, utan 

snarare som två baser med olika utgångspunkter för undervisningen. Att vara barn och att under flera 

år flera gånger i veckan undervisas i El sistema-pedagogik sätter sina spår. El sistema skulle kunna 

betraktas som en verksamhet som lyfter klassisk musik som en form av kulturellt kapital (Broady, 

1998; Ulver-Sneistrup, 2012) som något positivt och som förespråkare för den klassiska musikens 

egenvärde. Att som individ besitta ett kulturellt kapital tror jag dock inte alla skulle se som något 

positivt och åtråvärt på samma sätt som det kanske ansågs förr. I dagens individualistiska samhälle har 

barn och unga en hel uppsjö av musikstilar att välja på, och vad en individ idag lyssnar på för sorts 

musik behöver inte spegla dess position i samhället som ofta var fallet förr, då den rika överklassen 

lyssnade på klassisk musik och arbetarklassen på musik som vid tidpunkten inte tillkännagavs högt 

värde.  

El sistema-läraren Marianne förklarade problematiken kring äldre barn som ville börja i El sistema, 

och beskrev det som näst intill omöjligt att börja när man gick i exempelvis årskurs sju. Hon menade 
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att de andra barnen vid det laget hunnit så pass långt i sin musikaliska utveckling så att det blev väldigt 

svårt att komma ikapp. Men det handlar inte bara om att komma ikapp kunskapsmässigt, utan främst 

om det barnen som mycket små får lära sig som har att göra med hur man sitter eller vem man ska 

kolla på under musicerandet, något som Bourdieu förklarar med sitt begrepp habitus (Bourdieu, 1986; 

Bourdieu & Passeron, 2008; Ulver-Sneistrup, 2012). Och eftersom Bourdieu (1986) menar att en 

individs sociala bakgrund styr och formar hennes sätt att förhålla sig till olika omgivande sociala 

miljöer blir det troligtvis svårt att veta hur en ska/bör förhålla sig inom ett fält eller en social miljö 

individen inte är van vid eller har vuxit upp i. Det förkroppsligade kapitalet, habitus, grundläggs 

genom de vanor en individ införlivar i till exempel skolan och hemmet, som en inpräglingsprocess 

som måste pågå länge nog för att på så sätt kunna producera en varaktig formning. Det kan bland 

annat handla om hur en rör sig, talar, äter eller upplever världen. Detta är naturligtvis något som 

formar individen och som denna blir djupt präglad av. Habitus är vad som Bourdieu menar ”avslöjar” 

en individs bakgrund, på gott och ont (Ulver-Sneistrup, 2012).  

Klassisk musik är en konstform som ryms inom begreppet kulturellt kapital som nämnt tidigare 

innebär en förtrogenhet med den så kallade finkulturen. El sistema ger barn tillträde till en värld, ett 

fält, de kanske annars inte kommit i kontakt med. De barn som undervisas av El sistema är oftast 

bosatta i svagt socioekonomiska områden och kommer från familjer med lågt ekonomiskt kapital 

(Clausson, 2015). Genom El sistema kommer de i kontakt med den klassiska musiken, dess instrument 

och musiker från de största konserthusen runt om i landet. Detta bidrar till att barnen troligen växer 

upp med ett högre kulturellt kapital än vad de gjort om de inte deltagit i El sistema, vilket gör det 

möjligt för dem att senare i livet kunna delta i olika sammanhang kopplat till den klassiska musiken 

och samtidigt kunna relatera till den.  

Som Iris Dymén (2012) beskrev i sin studie kunde El sistema bidra till barns sociala utveckling, något 

jag tänker är en god förutsättning för att barn och unga ska kunna verka i de sociala fält den klassiska 

musiken omfattar utan att känna sig obekväma. Konst, musik och litteratur har under historien ofta 

sammanflätats på olika sätt, och detta gör det kanske enklare för en individ som är förtrogen med en av 

dessa konstformer att beträda ett fält (Broady, 1998) kopplat till en annan? Detta då många symboliska 

kapitalformer ofta stämmer överens mellan de olika fälten. Skolan bidrar ständigt till att reproducera 

normer, i detta avseende i form av musik (Bergman, 2009). Att personal inom skola, både i 

musikundervisningen som på fritidshemmet väljer att låta rock och popmusik få störst utrymme utgör 

de på samma gång ett medskapande av att upprätthålla denna norm för att så att säga lyfta en viss sorts 

musik och marginalisera annan musik. En individs musiksmak formas av vad hen växer upp med för 

sorts musik, och går att koppla till etnicitet, bostadsort och social bakgrund (Bergman, 2009). Om vi 

betraktar El sistema och fritidshemmet som två olika fält så skulle både likheter och olikheter kunna 

synliggöras. Likheter då bägge fälten omfattar barn och utbildning, men olikheter i dess innehåll, 

utformning, syfte och i de värderingar verksamheterna står för.  

Orkesterinstrument skulle kunna beskrivas som ett kommunikativt uttryck för symboliskt kapital och 

signalerar olika saker beroende på det fält (Broady, 1998) individen rör sig i. Inom El sistemas fält 

(Broady, 1998) och bland de individer som ingår i detta indikerar det förmodligen ett kulturellt kapital, 

och med koppling till finkulturen. Att bära omkring på ett fiolfodral skulle kunna ge makt eller status i 

ett fält (exempelvis inom den klassiska musikens fält) men inte alls i ett annat (exempelvis inom 

fritidshemmets fält) utan kanske till och med få motsatt effekt. Symboliska kapital (Broady, 1998) 

kommunicerade genom vissa objekt eller preferenser hos barn på vanlig fritidshemsverksamhet skulle 

till exempel kunna uttryckas genom olika former av den senaste tekniken såsom mobiltelefoner, 

läsplattor, klockor, trådlösa hörlurar. Men även i form av kläder, smycken och accessoarer (Broady, 
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1998). Bourdieus teorier beskriver relationer mellan människor och grupper. Kanske är det många 

barn och unga som drar sig för, eller medvetet distanserar sig från klassisk musik på grund av de 

värden och normer den signalerar (kopplat till kulturellt kapital), men även på grund av de förutfattade 

meningar de kan tänkas ha kring musikstilen, vilken formats av att de vuxit upp med den generella 

bild om klassisk musik som samhället förmedlar genom olika kanaler.  

Att vara barn och delta i El sistema tillåter dem att komma i kontakt med andra barn som spelar olika 

orkesterinstrument, lärare och musiker från olika konserthus och symfoniorkestrar. Detta skulle kunna 

utvidga deras sociala kapital (Broady, 1998; Ulver-Sneistrup, 2012) och bidra till att de känner sig 

som en viktig del av ett större sammanhang, inkluderade. De band mellan lärare, elever och musiker 

de knyter under tidens gång kan bli starka och stärka barnens självkänsla och känsla av samhörighet 

och grupptillhörighet. Detta var något av Abreus (Clausson, 2015) grundtanke för uppkomsten av El 

sistema - de positiva effekterna med att mucisera tillsammans. Det sociala kapitalet formar individen 

och kan bidra till vad hon växer upp med för värderingar och normer (Broady, 1998).  

Att som barn delta i El sistemas undervisning skulle eventuellt kunna bidra till dess senare 

positionering i det sociala rummet (Larsen 2014) som Bourdieu beskriver som samhället som helhet. 

Detta skulle således kunna vara något El sistemas verksamhet utgör en del av då barnen efter tid 

utvecklas till att bli mer förtrogna med den klassiska musiken, kanske fortsätter med musicerandet i 

vuxen ålder och går en högre musikalisk utbildning som öppnar dörrar till ett arbete som musiker som 

i sin tur medför god ekonomi. Det bör dock tilläggas att en individs placering i det sociala rummet är 

beroende av en mängd faktorer som bland annat utbildning, etnicitet, föräldrarnas utbildning, inkomst 

och geografiskt ursprung (Larsen, 2014). Ur detta kan dras som slutsats att en individ har möjlighet att 

påverka vissa faktorer (utbildning, inkomst) som avgör ens placering i det sociala rummet, men andra 

inte (föräldrarnas utbildning, etnicitet, geografiskt ursprung).  

Hur pedagogerna inom de olika verksamheterna beskrev sig arbeta med och förhålla sig till den 

klassiska musiken tydliggjordes genom empirin. El sistema lärarna arbetade mycket med musiksagor 

med musik från kända västerländska kompositörer, de undervisade eleverna i orkesterinstrument och 

körsång, och introducerade den klassiska musiken tidigt i barnens liv. Detta tycktes leda till att 

barnens kulturella kapital (Broady, 1998) genom El sistemas undervisning växte, och tillät barnen 

träda in i sociala fält (Broady, 1998) de kanske annars inte kommit i kontakt med, eller känt sig 

hemma i.  

Fritidshemmet använde klassisk musik i sin undervisning men inte på ett lika aktivt sätt som El 

sistema lärarna. Medan fritidspedagogerna oftast satte på klassisk musik för att ha på i bakgrunden, så 

använde sig lärarna inom El sistema sig av klassisk musik bland annat genom att låta barnen spela 

orkesterinstrument, sjunga i kör och få kunskap om hur en orkester är uppbyggd.  

Det faktum att de olika verksamheterna präglades av olika sorters musik (dominans av rock och pop-

musik inom fritidshem, och huvudfokus på klassisk musik inom El sistema) går förmodligen att 

koppla till pedagogernas olika förhållningssätt till den klassiska musiken. Uppenbarligen har El 

sistema lärarna sökt sig till sitt yrke för att de själva har ett intresse för klassisk musik, medan 

fritidspedagogernas val av yrke överlag inte har huvudfokus på just klassisk musik. Hur det än må 

vara kommer verksamheternas utformning och innehåll i kombination med pedagogernas inställning 

och förhållningssätt till klassisk musik även påverka barnen och hur de tar emot denna musik. Som 

Bergman (2009) kommer fram till i sin studie bidrar den musik som barn exponeras för i skolan till 

deras identitetsskapande. Därför kan det hävdas att både El sistema och fritidshemmet på olika sätt 
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bidrar till formandet av barns musikaliska identitetsskapande. El sistema genom att stärka barnens 

kulturella kapital (Broady, 1998) och fritidshemmet genom att utgå mer från barnens intresse.   

Att barn inte exponeras tillräckligt mycket för klassisk musik för att de verkligen ska kunna få upp 

ögonen för den är ett flertal informanter överens om, och en av dem förklarar hur barn själva kan 

uppleva genren som gammaldags, tråkig eller töntig. Detta skulle kunna förklaras som ett resultat av 

barns medvetna distinktion från musiken på grund av ovilja (eller rädsla) för att förknippas med dess 

stämpel, det vill säga de normer och värderingar genren medför.  

Diskussion  

Denna studies syfte har ämnat undersöka hur fritidspedagoger och El sistema-lärare arbetar med 

klassisk musik och vilka positiva effekter detta eventuellt skulle kunna få för eleverna enligt dem. 

Studien jämför därefter fritidspedagogiken med El sistema-pedagogiken då skillnader såväl som 

likheter lyfts fram. Studiens frågeställningar var hur pedagogerna arbetade med och förhöll sig till 

klassisk musik inom fritidshemmet i relation till El sistema pedagogiken, samt vilka positiva effekter 

klassisk musik kan få för barn inom de båda verksamheterna enligt pedagogerna. Dessa 

frågeställningar besvaras i resultat delen utifrån empirin som framkommit ur intervjuerna. Analysen 

ger en bild av vad som kommit att utgöra det mest centrala för studien utifrån dess syfte och 

frågeställningar. Under processens gång var det möjligt att dra paralleller mellan empirin och den 

tidigare forskning som redogjorts för.  

Simpson Steeles (2017) beskrev i sin studie hur barnen inom El sistema visade på ökat tålamod, 

mognad och kontroll efter en längre tid i verksamheten, något som även El sistema-läraren Marianne i 

denna studie var inne på då hon beskrev de egenskaper barnen efter en tid utvecklade som något de 

kunde bära med sig resten av livet. Men även om barnen efter en längre tid i verksamheten utvecklar 

dessa egenskaper, finns det barn som hoppar av innan dess. Detta på grund av att föräldrarna till barnet 

inte förstår vikten av regelbunden träning, och inte säkerställer att barnet kommer till undervisningen 

på schemalagd tid, något som resulterar i att de kommer efter (Simpson Steele, 2017). Även El 

sistema-läraren Marianne var inne på detta då hon berättade om att vissa av deras elever missade 

lektioner och kom efter för att de efter skolan var tvungna att åka hem och passa småsyskon. Samtidigt 

är just involvering av barnens familjer något El sistema arbetar mycket med och som kan bidra till att 

även föräldrar känner sig delaktiga och hemma i verksamheten.  

Smiraglia, Divine Asaah & Sawada Lacerda (2018) beskriver hur barnen i deras studie till en början 

betraktade den klassiska musiken som tråkig och gammaldags. Detta vittnade även fritidspedagogen 

Signe om då även hon menade att barnen på hennes fritidshem hade liknande förhållningssätt till 

klassisk musik. Författarna för studien ovan menade dock att barnens uppfattning av musikstilen 

förändrades under studiens gång och att de lärde sig att uppskatta den. Detta är även något El sistema-

läraren Marianne beskriver då hon menar att barnen ofta behöver lyssna på ett musikstycke många 

gånger för att kunna känna att det är deras och få en djupare förståelse för det. Fritidspedagogen 

Hjalmar kommer in på begreppet aktiv lyssning och förklarar vad som kan hända när barn får höra ett 

visst musikstycke och samtidigt måla vad de känner eller hur de upplever musiken, något Smiraglia, 

Divine Asaah & Sawada Lacerdas (2018) studie har sin utgångspunkt i. Att barnen i deras studie till en 

början upplevde musiken som tråkig och gammaldags var dock något El sistema-läraren Valentina 
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hade helt andra erfarenheter av när det kom till hennes elever. Tvärtom menade hon att barnen tog 

emot musiken med öppna armar utan fördomar just därför att de introducerades för den i ett så pass 

tidigt skede.  

Marion Lamberth (2012) beskriver hur den unga konsertpubliken ofta upplever en känsla av 

utanförskap då de går på exempelvis opera. De känner inte till de koder och normer som råder inom 

detta fält. Lamberth (2012) beskriver precis som ett flertal av denna studies informanter vikten av ett 

exponera barn och unga tidigt för den klassisk musiken för att väcka deras intresse, något som blir 

svårare ju äldre de blir. Studien visade även på hur den klassiska musiken var enklare att ta till sig i 

live-sammanhang, vilket går att koppla till El sistema-pedagogiken då de ofta besöker stora konserthus 

runtom i landet något som enligt Lamberth (2012) kanske skulle bidra till en större uppskattning för 

klassisk musik eller åtminstone ett sätt att enklare kunna ta den till sig. El sistema-läraren Marianne 

menar precis som Lamberth (2012) att barn bör exponeras för klassisk musik i ett tidigt skede för att 

väcka deras intresse. Dock verkar pedagogerna inom fritidshemmen inte riktigt ha samma ”tänk” då de 

främst använder den klassisk musiken i avslappnings-syfte och inte med huvudfokus på att introducera 

den tidigt för att normalisera den. Dessutom dominerar andra genrer som rock och popmusik inom 

fritidshemmet (Georgii-Hemming & Westwall, 2010) vilket resulterar i att den klassiska musiken 

marginaliseras.  

Bergman (2009) undersöker barn och identitet kopplat till den musik som barn växer upp med, och 

beskriver i sin studie hur musiken i skolan bidrar till barns identitetsskapande och att denna typ av 

identitet sedan bärs vidare i livet (Bergman, 2009). Att musiken i skolan bidrar till att forma ett barns 

identitet tänker jag kan verka avgörande för vilken musik som barn medvetet väljer att identifiera sig 

med, samtidigt som de tar avstånd från annan musik som de då inte ser som en del av deras identitet. 

Kanske kan även detta bottna i det faktum att El sistema inte tar emot äldre barn då de redan påbörjat 

uppbyggnaden av sin musikaliska identitet.  

Att barn redan från tidig ålder kan delta i utformningen av musikämnet i förskola är något Wassrin 

(2016) diskuterar i sin avhandling. Att barn ska få inflytande i musiken på skolan är även något 

fritidspedagogerna i denna studie berättar om, då planeringen och utformningen av musik på 

fritidshemmet ofta sker i samspel mellan barn och pedagoger, med utgångspunkt i barnens intresse. 

Att alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga oavsett ekonomiska förutsättningar, bostadsort eller 

etnisk bakgrund menar Dymén (2012) är en förutsättning för att integration ska kunna ske. Hon 

förklarar även hur El sistemas pedagogik kan bidra till att bryta segregationen. Detta resonemang har 

även El sistema-läraren Valentina varit inne på då hon förklarar hur de på hennes skola talar om för 

barnen att konserthusen även är en plats för dem, och hur de samtalar med föräldrarna för att få dem 

att våga besöka dessa platser tillsammans med barnen utan att känna rädsla eller obehag över att inte 

passa in.  

I både litteratur (Clausson, 2015) och olika forskningsstudier (Dymén, 2012; Simpson Steeles, 2017) 

kring El sistema-pedagogiken tas El sistemas påverkan i svaga socioekonomiska områden upp, ofta 

hänvisat till situationen i Venezuela på 70-talet där El sistema föddes med syftet att förebygga att barn 

och unga hamnade i fattigdom och kriminalitet (Clausson, 2015). El sistema-läraren Marianne menar 

dock att El sistema i Sverige visserligen kan ha många positiva effekter för barn, men att det inte 

riktigt går att jämföra med omständigheterna i Venezuela, något hon uttrycker i en upprepning av detta 

citat:  
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Alltså i Venezuela handlade det ju om liv och död, här handlar det ju inte om liv och död men det 

handlar om att hitta en meningsfull fritid… (Marianne, El sistema-lärare) 

 

Studiens resultat skulle kunna innebära en ökad förståelse för hur det kommer sig att den klassiska 

musiken marginaliseras inom skolan, då lärare och pedagoger i stort förväntas utgå från barnens 

intresse vilket resulterar i att den musik som främst hörs klinga inom skolans ramar är rock och 

popmusik. En förklaring till detta utifrån empirin skulle kunna vara att lärarna själva vuxit upp med 

dessa genrer som preferens och därför känner sig mer bekväma med att undervisa i dessa. Mycket av 

den tidigare forskning som lyfts fram i denna studie har betonat vikten av en varierad 

musikundervisning och en tidig introduktion av god kvalité av den klassiska musiken för att barn inte 

ska betrakta den som något främmande eller konstigt.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Denna studie är relevant i relation till yrkesutövningen generellt då det ur empirin framkommit en bild 

av vad för musik som dominerar inom skolan enligt informanterna, och att valet av musik tycks bottna 

i barnens intresse i kombination med musiklärarnas egna kunskaper. Detta i sig skulle kunna tolkas 

som en förståelse för hur annan musik kan komma i skymundan. Att medvetenhetgöra detta skulle 

kunna ge upphov till en insikt hos lärare och förhoppningsvis leda till att de tillåter barn exponeras för 

fler sorters genrer och musikstilar, allt ifrån västafrikanska trummor till klassisk musik. Att musik i 

skolan skulle bidra till barns identitetsskapande (Bergman, 2009) gör också studien relevant till 

yrkesutövningen med tanke på de värden, normer och signaler olika sorters musik sänder ut, för det är 

ju antagligen inte enbart musiken i sig som bidrar till barns identitetsskapande utan även 

artistens/upphovsmannens image som spelar in. Att som lärare sträva efter att värderingsfritt 

presentera olika musikgenrer för barnen och våga presentera musik en själv inte är förtrogen med 

skulle kunna bidra till att barn exponeras för en bredare repertoar och på så sätt möjligen berikar deras 

musikaliska identitetsskapande. Denna studie utgår från vetenskaplig grund då dess resultat kopplas 

till tidigare forskning i ämnet. Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (Skolverket, 2019) för att säkerställa god kvalité. Även denna studie utgår från 

forskningsresultat som framkommit ur beprövad erfarenhet, då en del av dem genomförts under en 

längre period för att kunna leverera trovärdiga resultat.   

Slutsatser 

Vad studiens slutsatser beträffar kan följande resultat lyftas fram: klassisk musik inom fritidshem 

används på olika sätt enligt fritidspedagogerna, främst i samband med andra kreativa aktiviteter som 

måleri eller pyssel av olika slag. Den används även i syfte att få barnen att varva ner i avslappnings-

syfte. Den musik barnen främst lyssnar på enligt pedagogerna är rock och popmusik, samt den musik 

som spelas på radio, liktydigt med populärmusik i kommersiella radiokanaler. Så när informanterna 

pratar om ”radiomusik” utgår jag från att de menar populärmusik och inte klassisk morgon i P2. Ett 

flertal pedagoger menar att en av den klassiska musikens positiva effekter främst är att få ner barnen i 

varv, och hur musiken kan bidra till en lugnare miljö på fritidshemmet. De talar också om hur den 

klassiska musiken kan stärka barnen i andra ämnen som till exempel bild. Lärarna inom El sistema 

talar mer om de egenskaper barnen efter hand kan utveckla genom den klassiska musiken och 

orkesterdisciplin. Några av dessa egenskaper är enligt El sistema lärarna tålamod, kontroll, självtillit, 
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uthållighet och ansträngning. Resultatet ger också en bild av hur fritidshemmet främst använder 

klassisk musik i avslappnings-syfte något som skulle kunna tolkas som en förklaring till varför genren 

av en del barn kan upplevas som tråkig. 

 

Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att utforska på ett djupare plan är hur samhället i stort bidrar till att 

reproducera en viss typ av musik genom TV, radio och olika musiktjänster, något som (tillsammans 

med andra faktorer) bidrar till att forma en individs musiksmak. Vidare forskning skulle kunna 

undersöka musikens förmåga att verka för social förändring, och då göra en komparativ studie mellan 

den klassiska musiken och exempelvis hip-hop för att följa barn som deltar i olika musikprogram med 

utgångspunkt i dessa två genrer och se vilka livsval de senare i livet kan komma att fatta (som ett 

möjligt resultat av den musik de vuxit upp med), samt undersöka om den ena genren skulle bidra till 

bättre framgång än den andre. En möjlig frågeställning skulle då kunna vara – Kan olika musikgenrer 

barn växer upp med att utgöra en grund för de livsval de senare i livet kan tänkas fatta? 

Detta förslag till följd av vad som framkommit ur empirin för denna studie då ett flertal informanter 

betonade att det inte behövde vara just den klassiska musiken som skulle kunna bidra till social 

förändring eller positiva effekter för individen, utan att det likagärna skulle kunna vara idrott, dans 

eller något annat sammanhang där barn kände samhörighet och gemenskap.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Yrkestitel? Vilka årskurser kommer du i kontakt med på ditt jobb? 

Vilken typ av musik upplever du som vanligast förekommande bland barn på fritidshem? 

Hur använder ni er av musik på ert fritidshem? 

Hur tror du att elevernas generella inställning till klassisk musik ser ut? 

Vilka positiva effekter anser du att klassisk musik kan ha för barn på fritidshem? 

Om du skulle använda klassisk musik som estetisk aktivitet på ditt fritidshem, hur skulle du då gå till 

väga? (arbetssätt/metod) 

Hur tror du det kommer sig att klassisk musik får relativt lite utrymme inom musikämnet i skolan 

jämfört med andra genrer som rock och pop? 

Ser du någon skillnad i hur barn från olika socioekonomiska bakgrund/etnicitet tar till sig klassisk 

musik/skillnad i inställning? 

Tror du att klassisk musik skulle kunna bidra till social förändring bland barn från socioekonomiskt 

svaga områden?  

  



 ii 

Bilaga 2 Informationsbrev/Samtyckesblankett                                                                                                                                            

 

Stockholm, datum: 3/9/2019 

 

Hej! 

Jag heter Elisabet Carmeletti och är student på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid 

Stockholms universitet. Under denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Mitt arbete kommer 

handla om klassisk musik inom fritidshemmet.  

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja besöka er verksamhet någon gång under veckorna 

37-39 för intervju med pedagog/lärare inom fritidshem. Vid dessa tillfällen vill jag genomföra intervju 

med hjälp av anteckningar och ljudupptagningar.  I mitt arbete utgår jag från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 2017). Det innebär exempelvis att 

personalens och skolans identitet inte avslöjas. Allt insamlat material kommer därmed att 

avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 

materialet får endast användas för min egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. 

Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras 

digitalt. Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Detta kan ni göra i samband med mitt besök.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. 

 

Vänliga hälsningar Elisabet Carmeletti (student), mejladress: XXX mobil: XXX   

Malena Janson (handledare) mejladress: XXX telefon: XXX 

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

106 91 Stockholm  

 

Jag (lärare/pedagog) medger att jag samtycker till deltagande i denna studie  

 

………………………………………………………                                                                                         

 

 



 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


