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FORSKNINGSPROJEKT INOM EL SISTEMA STOCKHOLM; 
Vilka effekter ser vi av instrumentalundervisning? 
En pilotstudie i samarbete mellan Karolinska Institutet och Kulturskolan Stockholm 

 
Syfte 

Huvudsyftet är att undersöka effekter av instrumentalundervisning inom El Sistema 

Stockholm på elever i skolår 1 och jämföra med  

 

A. elever som valt bort denna undervisning fr o m skolår 1 inom El Sistema samt  

B. elever på en skola utan denna undervisning.  

 

Delsyftet är att undersöka om och hur själva valet av deltagande i El Sistemas undervisning 

påverkar eventuella effekter. 

 
Förstudiens frågeställningar 

1. Hur påverkas elevernas stressnivåer över tid av att delta i instrumentalundervisning 

jämfört med kontrollgrupperna? 

2. Hur påverkas elevernas känslotillstånd över tid av att delta i instrumentalundervisning 

jämfört med kontrollgrupperna? 

3. Hur påverkas elevernas sociala förmåga med avseende på samarbete och 

konflikthantering över tid av att delta i instrumentalundervisning jämfört med 

kontrollgrupperna? 

4. Hur påverkas elevernas läs- och skrivutveckling av att delta i 

instrumentalundervisning jämfört med kontrollgrupperna? 

 

Metod 
Förstudien kommer att fokusera på elever som börjar sin instrumentalundervisning i skolår 1, 

på en skola (Lillholmsskolan) som har ett samarbete med El Sistema Stockholm. Elever i 

skolan som valt bort instrumentalundervisningen kommer även att följas beträffande samtliga 

data. 

 

Dessutom kommer en skola utan El Sistemas instrumentalundervisning (Söderholmsskolan) 

att fungera kontrollgrupp som ligger i samma upptagningsområde som El Sistema-skolan, för 

att göra skolorna så jämförbara som möjligt.  

  

Förstudien kommer att kombinera kvalitativa som kvantitativa metoder. Data om stressnivåer 

kommer att insamlas genom kortisolmätningar vid tre tillfällen under ett läsår, första tillfället 

vid terminens början, andra tillfället vid första terminens slut samt tredje mättillfället vid 

andra terminens slut.  

 

Utöver data om eleverna kommer studien även att samla in data om elevernas 

hemförhållanden och föräldrarnas bakgrund.  

 

 

Budgetförutsättningar 

o Forskare på deltid Med dr Eva Bojner Horwitz  
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o Sakkunnig forskare Professor Töres Theorell 

Forskare/forskarassistent/adminstration/dokumentation  

o Analys av hormoner och EKG mätning  

o Sköterska för att administrera prover (skolsköterska??) 

o Resekostnader forskare 

o Intervjuer samt analys av texter 

o Inkluderar dokumentation, VAS analys, sammanställning av pilotdata i vetenskaplig 

artikel samt implementering och spridning av resultat i samhällsdebatt. 
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