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I denna artikel undersöks ur ett barnperspektiv om entreprenöriellt lärande kan förbättra 
elevers känsla av sammanhang (KASAM) i skolan. Ett musikprojekt med 
entreprenörskap i fokus genomfördes för att förbättra elevers psykosociala hälsa. 
Sexton elever i årskurs tre till sex deltog i studien och intervjuades därefter i  två 
fokusgrupper. Resultatet visade att entreprenöriellt lärande kompletterade den vanliga 
undervisningen med moment som upplevdes som begripliga, hanterbara och 
meningsfulla. Resultatet indikerar att entreprenöriellt lärande kan vara en väg att bidra 
till hälsofrämjande skolutveckling vad gäller elevers känsla av sammanhang. 
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Inledning 
Denna studie1* ämnar undersöka hur elever som deltog i ett hälsofrämjande 
skolutvecklingsprojekt själva upplevde detta. Studien utgår från synsättet att alla barn är 
rättighetsbärare fullt medvetna om sin situation och som är sociala aktörer i sin egen verklighet 

                                                
1 * Delar av denna artikel har ingått i en D-uppsats på Högskolan Väst    3  
 



 

 

(se exempelvis James & Prout, 1990, Mattews, 2007 m.fl). I studien används ordet 
barnperspektiv åsyftande att belysa de strukturer som utgör förutsättningarna för barns liv med 
barnen själva som informanter (Halldén, 2013). 

För ett drygt decenium sedan visade  Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2005) en 
förbättrad folkhälsa i de flesta åldersgrupper, förutom bland ungdomar och unga vuxna, där den 
psykiska ohälsan ökade. Den senaste stora europeiska rapporten om ungas hälsa visar att den 
psykiska ohälsan bland unga, ökade mer i Sverige än i alla andra länder i undersökningen mellan 
2009 och 2013 (Inchley et al 2016).  Svenska skolbarns försämrade psykiska hälsa,  och hur 
denna trend möjligtvis kan ändras, motiverar studier som denna och ger den  viss 
samhällsbetydelse. Denna studie intar ett så kallat salutogent perspektiv, som istället för 
problemlösning (Cooperrider & Whitney, 2005) fokuserar på positiva aspekter och friskfaktorer 
som ger människan en känsla av sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002).  

Studien är tvärvetenskaplig och belyser individ-, grupp- och samhällsfrågor genom 
musik, entreprenöriellt lärande och känslan av sammanhang (KASAM). 

Enligt Antonovsky (2005) söker människan en tillvaro som är begriplig, hanterbar och 
meningsfull och bidrar till känsla av sammanhang (KASAM).  Detta kan också uttryckas som 
jag vet, jag kan och jag vill (Nilsson, 2002). Ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 2005) i 
skolmiljö skulle därför kunna vara att fokusera på det som fungerar och utveckla detta. En 
möjlig väg för skolan att föra en utvecklingsprocess grundad i såväl praktikanalys som ökad 
elevdelaktighet kan enligt Lackeus (2013) vara entreprenöriellt lärande. Sveriges kommuner 
och landsting (2016) anser att störst chans till framgång har projekt som har en tydlig lokal 
förankring och som är specifikt utformade för de som är inblandade.  Svensk musik 
musikexport är världsledande (EXmS, 2015), musik får oss att må bra i såväl kropp som själ 
(North & Hargreaves, 1996; Sloboda & O’Neill, 2001; Koelsch & Stegemann, 2012) och en 
essentiell del i barn och ungas identitetsskapande (Nordström & Bohlin, 2014).  
 
Relevant lagstiftning och styrdokument  
Såväl arbetsmiljölagen (AML 1977:116), skollagen (SFS 2010:800) som   LGR11 (2011)  
poängterar på olika sätt vikten av att ge elever en röst i deras skolvardag. Barnkonventionen 
(UNICEF Sverige, 2009) skriver om varje barns rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet.  Grundförutsättning för denna studie är att se alla barn som 
rättighetsbärare fullt medvetna om sin situation och sociala aktörer i sin egen verklighet (James, 
Jenks & Prout, 1990 & Mattews, 2007). Utgångspunkten i barnperspektivet är 
 

  
…respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Att ha ett barnperspektiv innebär 
att analysera vilka följder beslut och åtgärder kan får för ett enskilt barn eller barn och unga 
som grupp. Det handlar om att ta reda på hur barn och unga upplever och uppfattar sin 

situation och att låta barn och unga komma till tals och få inflytande i beslut och åtgärder som 
berör dem. (Riksrevisionen, 2004, s.16)  

Att mäta eventuella effekter av entreprenörskap i skolan har gjorts tidigare och metaanalyser 
av dessa visar på varierande resultat, metodologiska svårigheter men även på oväntade 
psykosociala hälsoeffekter (Lackeus, 2013.) Denna studie av ungas upplevelse av 

 



 

 

entreprenöriellt lärande är ett försök att ytterligare belysa den psykosociala hälsoaspekten 
genom att studera känsla av sammanhang (KASAM).  
 
Jul Yalla Jul - en projektbeskrivning  
Fisksätraskolan är en kommunal skola i Nacka, innehållande förskola, skola och fritidsverksamhet. 
Skolan har de senaste åren haft kommunens sämsta siffror vad gäller kunskapsmätningar, 
medarbetar- och kundenkäter samt ekonomi. Rektors och övrig personals önskan om en ändring av 
detta, samt elevers önskemål om att få spela in och framföra musik utgjorde startpunkten för detta 
projekt som kom att pågå mellan oktober och december 2016. Som skolans musiklärare träffade 
jag alla skolans elever en gång i veckan och det var vid dessa tillfällen, klassvis, som tanken på ett 
mer övergripande projekt diskuterades och möjliggjordes. Medel från kommunen och ett lokalt 
bostadsföretag för att täcka kostnader för framförallt resor och övriga produktionskostnader erhölls. 
Skolans rektor var väl införstådd med projektet och gav tillstånd till att det skulle genomföras. 
Gemensamma träffar skulle ske på onsdagseftermiddagar i direkt anslutning till avslutad skoldag i 
musiksalen och alla var välkomna.  Onsdagar var den dag då alla elever slutade samtidigt på grund 
av personalmöte. Huvudansvaret för projektet låg hos författaren till denna artikel samt en 
fritidspedagog. Arbetsnamnet blev Jul Yalla Jul och utgjordes av en kärntrupp om 16 elever från 
olika årskurser. Dessa deltog i alla moment som att välja låtar, lära sig text och melodi, inspelning, 
skapa koreografi, möten med näringsliv, utgivning i digital och fysisk form samt en turné 
omfattande 14 spelningar. Vissa spelningar låg långt bort och gruppen reste då i två minibussar. 
Förutom ordinarie undervisning i skolan togs även mycket av elevernas fritid i anspråk i form av 
sena kvällar och helger.  Kontakt med föräldrar och vårdnadshavare skedde kontinuerligt och 
huvudsakligen via sms. Samarbetet med näringsliv och föreningsliv gjorde att eleverna mötte 
representanter från många olika delar av samhället vid exempelvis uppträdanden på äldreboenden, 
köpcentrum och företag. En mycket stor del av skolans övriga elever skulle i slutändan av projektet 
ha involverats genom deltagande i såväl repetitioner och shower. Eleverna dokumenterade hela 
projektet i form av filmsnuttar som lades ut på Youtube allt eftersom det fortlöpte så att övriga 
skolan kunde ta del av Jul Yalla Jul. Med hjälp av experter inom exempelvis pedagogik (skolan) 
och  artisteri (musikindustrin) samt stödet av artistgruppen var intentionen att Jul Yalla Jul skulle 
ge de deltagande barnen ökad KASAM genom möjlighet att bemöta kända och okända stressorer 
som positiva utmaningar.  Tanken var att optimera begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 
ett projekt av, med och för elever och således skapa en KASAM-höjande erfarenhet (Antonovsky, 
2005). Projektet hade således tre fokus, entreprenörskapet, KASAM och barnperspektivet, varav 
det sistnämnda var genomgående då Jul Yalla Jul initierades, planerades, genomfördes och, 
slutligen utvärderades, av och med elever. Element som språkutveckling och integration var också 
önskade effekter av projektet men faller utanför ramen för denna studie.  
 
Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie var att undersöka om Jul Yalla Jul bidrog till hälsofrämjande 
skolutveckling genom ökad känsla av sammanhang ur ett elevperspektiv. Frågeställningarna 
var:   
hur upplevde eleverna   

● känslan av sammanhang i skolan i den ordinarie undervisningen?  



 

 

● känslan av sammanhang i entreprenörskap?  

Tidigare studier    
En sammanställning av Eriksson och Lindström (2005) av 458 publicerade artiklar och ett 
dussin doktorsavhandlingar runt om i världen visar att KASAM starkt korrelerar med upplevd 
psykisk hälsa. Ju högre KASAM, ju bättre upplevd hälsa oavsett ålder, kön etnicitet, 
nationalitet eller studiens upplägg. Omfattande studier med barn, som utförts huvudsakligen i 
Antonovskys nya hemland Israel, visar på samma slutsats (Margalit & Efrati, 1996). Slutsatsen 
är att KASAM verkar vara en hälsofrämjande resurs som utvecklar ett positivt subjektivt 
hälsotillstånd (Eriksson & Lindström, 2005).  Vad gäller kopplingen mellan Musik och 
KASAM visar forskning att såväl lyssnade på musik, skapande av musik och deltagande i 
körsång kan skapa mening och gemenskap och därmed ge deltagarna en känsla av sammanhang 
(Ruud, 2009; Koelsch & Stegemann, 2012).  
     
Metod  

Avgränsningar och förförståelse  
Skolutveckling är ett stort och komplext område varför jag inledningsvis vill göra några 
avgränsningar. Jag har valt att fokusera på utvecklingsområdet som berör elevernas 
psykosociala hälsa och bara nudda vid området som berör kunskaper, fullt medveten om deras 
påverkan på varandra. Författarens  praktiska förförståelse bygger på dubbla yrkeskarriärer 
som lärare i musik och samhällskunskap samt företagare inom musikindustrin med 
projektledning som inriktning.  

Operationalisering av KASAM   
Antonovsky (2005) är tydlig med att känslan av sammanhang i teorin kan delas upp i de tre 
delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I praktiken är delarna ofta 
sammanflätade i en eller bägge övriga delar. För att göra intervjumaterialet möjligt att koppla 
till teori har dock indikationer på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hos eleverna 
som deltog i projektet stukturerats enligt KASAMs tre delar. Som grund för denna 
operationalisering har jag utgått från Nilssons (2002) jag vet, jag kan och jag vill.  En hög 
nivå av begriplighet hos en elev kan innebära att eleven visar god förståelse för vad som är det 
övergripande syftet med projektet, vad det egentligen är som skall genomföras.  Indikationer 
av en hög nivå av hanterbarhet handlar om elevens upplevelse av att klara av de problem och 
utmaningar som projektet medför i skolan och på fritiden. En hög nivå av meningsfullhet 
innebär att projektet upplevs som motiverande och ger eleven tillfredsställelse.   
 
Urval, datainsamling och analys 
Vid intervjutillfället deltog samtliga 16 elever,  fem pojkar och elva flickor i årskurs 3 till och 
med årskurs 6 som deltagit i hela projektet. Detta skedde i form av fokusgrupper om åtta elever 
i varje. Valet av fokusgrupper framför enskilda intervjuer  som intervjumetod gjordes för att få 
fram barnens perspektiv och synsätt samt för att möjliggöra för dem att i grupp skapa mening 



 

 

i vad de har varit med om (Bryman, 2011). Inledningsvis blev jag tvungen att gå genom 
anteckningar, dagbok och det dussin filmer som genererats under terminen för återigen skapa 
mig en helhetsuppfattning om projektet som helhet. Projektets översikt jämförde jag därefter 
med klassernas ordinarie terminsplaneringar innehållande exempelvis läxor och prov. 
Ordinarie skoldag tillsammans med Jul Yalla jul, med allt från inledande gruppmöte, över 
repetitioner och fram till avslutning gav en ganska målande bild av terminens innehåll från 
skolans perspektiv. Detta blev grund för den intervjumall och de frågor som skapades i åtanke 
att ha förankring i de tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 
tillsammans skapar en känsla av sammanhang (KASAM).   Eleverna var själva inte medvetna 
om dessa begrepp vilket innebar att frågorna ställdes på ett sätt så de skulle kunna förstå dem 
och berätta om sin upplevelse av skolans vardag och Jul Yalla Jul (se bilaga).  Intervjufrågorna 
hade till syfte att belysa hur eleverna upplevde såväl den ordinarie skoldagen som projektet 
gällande känslan av sammanhang. Med frågorna som guide fanns en förhoppning om att få 
elevernas perspektiv på såväl stressorer som motståndsresurser under den ordinarie skoldagen 
samt Jul Yalla Jul. Genom att ställa samma frågor om elevernas upplevelse av en vanlig 
skoldag som tiden med Jul Yalla Jul så var förhoppningen att eventuella KASAM-höjande 
erfarenheter kunde belysas. 
 
Procedur 
Intervjuerna skedde första lektionen efter lunch två olika dagar samma vecka då samtliga var 
närvarande i ett klassrum/musiksalen. Samtliga barn samtyckte till att intervjuerna spelades in 
om de efter intervjun fick lyssna på dem. Detta skedde och samtliga barn uttryckte sitt 
godkännande av inspelningen de deltagit i. Intervjuerna spelades in via en iPhone och 
transkriberades efteråt i sin helhet.   
 
Analysmetod                 
Tolkningen av materialet i denna studie utgick från hermeneutikens antagande om att skapa 
förståelse utifrån tolkarens värderingar, förförståelse och kontexten (Kvale, 1997). De bägge 
intervjuerna pågick i en dryg timme styck. Analysfasen bestod inledningsvis av att minska 
datamängden, som i detta fall utgjordes av transkriberade intervjuer.  Detta gjordes genom att 
författaren sorterade bort utsagor som inte kunde tolkas på grund av att eleverna talade för tyst, 
otydligt eller i munnen på varandra. Intervjuerna lästes därefter i sin helhet två gånger. Vid den 
tredje genomläsningen gjordes understrykningar med tre olika färgpennor för att markera 
områden där begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kunde skönjas. När detta 
var gjort återgick jag till utskrifter utan understrykningar för att återupprepa processen i syfte 
att se hur de delar jag valt ut stämde med helhetsbilden. Efter upprepade turer i denna spiral, 
att gå mellan delar och helhet, placerades citat och konversationer i kolumner under en eller 
flera av de tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet liknande vad Kvale (ibid.) 
kallar meningskategorisering. Analysens sista steg var att välja citat som kunde kopplas till de 
teorier som utgör ramverk för studien i likhet med vad Kvale (ibid.) kallar 
meningskoncentrering.  



 

 

Etik  
Inom barn- och ungdomsforskning finns vissa etiska problemställningar i relation att ta 
ställning till. Vetenskapsrådet (2002) har sammanfattat dessa under de fyra punkterna 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilka alla 
tillgodosågs i denna studie.  
 
Genomförande 
Projketet genomfördes som tidigare beskrivts utan att kostnad för övertid lades på skolans 
budget. Detta tack vare att jag och fritidspedagogen som deltog vid alla uppträdanden gavs 
möjlighet att kompa vid senare tillfällen. Det som återstår att nämnas om detta projekt är att 
det även fanns ett vidare syfte att med musik arbeta för integration i Fisksätra.  När väl barnen 
hade satt igång med att välja låtar formulerade jag ett kort budskap på ett A4 som jag tejpade 
upp på strategiska platser i närområdet enligt följande: Att bjuda in till fest är integrerande. I 
Sverige är julen en fest. Det är roligt att bli bjuden på fest och det är lika roligt att kunna ta 
med sig något till festen. Detta musikprojekt handlar om att bjuda in till traditionellt svenskt 
julfirande och låta gästerna ta med sin musik. Då gästerna kommer från många olika länder 
så kommer det att ljuda av lika många olika instrument. Som dofterna vid en internationell 
buffé kommer denna fest att ljuda av musik som integrerar toner från väster, öster, söder och 
norr i nya harmonier. Resultatet kommer att bli en julskiva för alla där det svenska språket 
tillsammans med världsmusik sprider budskapet om fest, gemenskap och tillhörighet. Kan du 
sjunga, spela eller på annant sätt vill delta i denna inspelning, hör av dej. Jag avslutade med 
mitt namn och kontaktinformation. Intresset var mycket stort och en projektplan formulerades. 
 
Projektplan 
Inspelning av 12-15 traditionella jullåtar med originaltexter med nya arrangemang som speglar 
denna högtid ur ett internationellt perspektiv. Inspelningarna kommer att ske framförallt på plats i 
Fisksätra men även i andra studiolokaler i Nacka. Inspelningen kommer att ges ut av musikbolag 
och ett flertal konserter kommer att anordnas. Konserterna kommer att genomföras i syfte att nå 
så många som möjligt genom både offentliga uppträdanden i exempelvis köpcentrum som besök 
på äldreboende och liknande. Vid intresse kan vi även besöka platser utanför närområdet. 
Inspelningar och konserter kommer att filmas och presenteras under våren 2017 som en kort film 
på sociala medier.  

Parter i detta projekt är Fisksätraskolan, Stena Fastigheter, Fisksätra Folkets Hus och Sony 
Music. 15-20  elever i årskurs 2 - 6 kommer att sjunga och spela. Därutöver kommer 8-10 
föräldrar att bidra med instrumentspel och koreografi/dans. För såväl musikalisk bredd som 
maximal samverkan och mångfald kom även en handfull övriga vuxna i Fisksätra som dagligen 
möter barnen att delta (som exempelvis lokalvårdare, bibliotekarie m.fl.). 
 
 
Resultat och diskussion 
Att känslan av sammanhang bör ses som en helhet där begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet enskilt och tillsammans bidrar till denna helhet tydliggörs när elever analyserar 
olika händelseförlopp i Jul Yalla Jul.  Följande citat visar hur två elever i år 5 analyserar bägge de 



 

 

bärande momenten, inspelning och uppträdande och visar på hur Jul Yalla Jul skapade 
upplevelser som var begripliga, hanterbara och meningsfulla. 
  

“F5: Ja, första gången så tänkte jag typ att det kommer bli spännande. Ja, och så blir 
man ju nervös när det är första konserten, och sen på slutet … Det var nog att ja, 
alltså, ja, det här har jag gjort. Alltså jag kan vara stolt över det.”   

  
“F5: Alltså, när jag fick höra att vi skulle göra musikskiva, eller uppträda. Det var 
spännande och roligt på samma gång, och då fick man ju träna. Och sen när man har 
gjort allting, man har tränat och haft kul med det, så kände man sig nöjd över sig 
själv”.  

  
Elevernas tankar om vad som skulle göras, begriplighet, kom inte sällan tillsammans med en 
beskrivning av det egna målet med erfarenheten, meningsfullhet, när det gällde Jul Yalla Jul.  
På olika sätt beskrevs hur Jul Yalla Jul givit erfarenheter och resurser som gjorde deltagarna 
unika jämfört med sina övriga skolkamrater som inte deltog i projektet. Drömmen om att bli 
artist och få en karriär inom musik var lika aktuell som innan projektet startades. Det framgick 
vid ett antal tillfällen att gruppkänslan, och vissheten om att vara del av något, var påtaglig för 
många barn, och citatet som följer beskriver det ganska väl  
  

“F4: Man hade kul att följa med varje gång. Det var kul att vi gjorde en projekt … 
Alltså det var en skola, det var inte barn som de bara har hämtat.”   

  
Vidare uttrycktes det på olika sätt fascination över att arbetet sträckte sig utanför skolans ramar 
vilket följande citat visar  
  

“F5: Det jag minns, från en jätteliten sak blev det jättejättestort. Och, ja … “  
  
Sammanfattningsvis så upplevs den ordinarie skolundervisningen lika meningsfull som Jul 
Yalla Jul. Om skolundervisningen ibland upplevdes som kognitivt mer meningsfull, gällande 
exempelvis faktakunskap, så beskrevs innehållet i Jul Yalla Jul som känslomässigt 
meningsfullt. Resultaten stöder Löndals (2010) studier som visade att aktiviteter efter skolan 
ledde till ökad KASAM. Eleverna beskrev Jul Yalla Jul som en erfarenhet med en hög grad av 
meningsfullhet bland annat genom att uttrycka rädsla för att misslyckas och att skämma ut sig 
inför publik. Om våra ambitioner i skolan är att utbilda elever till framtida goda 
samhällsmedborgare (Lgr 11), med en förmåga och vilja att ta beslut som bidrar till en bättre 
värld, så kan entreprenörskap absolut vara en väg att pröva.  
Projektet initierades, planerades, genomfördes och utvärderades av och med de deltagande 
barnen. Detta innebar konkret att eleverna, skapade en scenshow med såväl kläder, koreografi 
och dans och en kontext där de själva hade makten över sin situation. Att ge elever möjlighet 
att på olika sätt känna att det har makten över sin situation har i studier visat sig hälsofrämjande 
(Wasserman m.fl., 2015; Westerlund & Westlund, 2010). Att eleverna själva, till skillnad från 
den ordinarie undervisningen, hela tiden var medbestämmande och ofta ledande i såväl små 



 

 

som stora beslut bidrog möjligen till ökad känsla av sammanhang vad gäller såväl begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Skapandeprocessen och uppträdanden inför nya grupper och 
människor möjliggjorde även att ett flertal av de regler, normer och värderingar som skall 
vägleda skolan kunde prövas och omprövas. Frågor som vad, hur och varför blev till slut 
standard för de medverkande eleverna när de inför såväl andra elever som näringsliv och 
politiker förklarade vad Jul Yalla Jul innebar. Att om och om igen berätta inför andra 
entusiastiska lyssnare om deras upplevda erfarenhet kan ha bidragit till ökad begriplighet och 
ökad meningsfullhet. Användandet av entreprenöriellt lärande möjliggjorde användandet av ett 
barnperspektiv och därigenom  låta barn och unga komma till tals och få inflytande i beslut och 
åtgärder som berörde dem (Riksrevisionen, 2004). Resultaten stöder Löndals (2010) studier 
som visade att aktiviteter efter skolan ledde till ökad KASAM. Eleverna i denna studie 
upplevde också sin omvärld som begriplig, hanterbar och meningsfull och att deltagande i 
aktiviteten bidrog till positiva känslor. Denna studie stöder även Löndals (ibid.) resultat om att 
känslan av sammanhang påverkades positivt av att barnen själva gavs möjligheten att styra 
över resultaten och hur de interagerade med andra barn.  

Vidare så visar denna studie att, som ett komplement till ordinarie undervisning, skapar 
projekt som detta en möjlighet att påverka och belysa maktstrukturer som råder på skolan. 
Såväl synliga som dolda normer och hierarkier kan göras uppenbara genom att lärare 
tillsammans med elever skapar och omskapar grupper och konstellationer varvid stressorer kan 
belysas (Antonovsky, 2005). Trots att det är kopplingen mellan entreprenöriellt lärande och 
KASAM som ligger i fokus för denna studie så bör även musiken som arbetsredskap i Jul Yalla 
Jul belysas med Antonovskys (2005) teorier.   

Musik kan påverka kropp och psyke positivt (North & Hargreaves, 1996; Sloboda & 
O’Neill, 2001; Koelsch & Stegemann,2012), fungera som generella motståndsresurser (GMR) 
och därmed hälsofrämjande (Antonovky, 2005). Detta gäller framförallt musik som vi själva 
valt och därmed kontrollerar (Bolin, Kedhammar & Nilsson, 2012).  Antonovsky (2005) 
menade att vikten av att känna att livet är meningsfullt är den viktigaste av de tre 
komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som utgör känslan av 
sammanhang. Jul Yalla Jul upplevdes som meningsfullt och ingav därför en stor del av 
elevernas vardag och skolgång mening. Eleverna upplevde låtinlärning, inspelning och 
uppträdanden som såväl begripliga som hanterbara och i vissa avseenden mera så än ordinarie 
skolundervisning. Eleverna beskrev Jul Yalla Jul som en erfarenhet med en hög grad av 
meningsfullhet bland annat genom att uttrycka rädsla för att misslyckas och att skämma ut sig 
inför publik. Om våra ambitioner i skolan är att utbilda elever till framtida goda 
samhällsmedborgare (Lgr 11), med en förmåga och vilja att ta beslut som bidrar till en bättre 
värld, så kan entreprenörskap absolut vara en väg att pröva. Denna studie som bygger på elevers 
upplevelse av att möta andra människor ger ytterligare stöd åt den forskning som visar att 
entreprenörskapande utbildning kan ha potential att forma värderingar och förhållningssätt som 
håller långt utanför klassrummets väggar (Olofsson, 2009). Samtidigt som detta musikprojekt 
var en önskan från elever så såg även jag som lärare och författare till denna uppsats att ta mej 
an Skolverkets direkta uppmaning att skolan ska inspireras av näringsliv, kulturliv och ideella 
organisationer (Skolverket, 2010).  Känslan av sammanhang har i denna studie varit en 
beroende variabel och Jul Yalla Jul ett försök att ge elever “KASAM-förhöjande erfarenheter” 



 

 

(Antonovsky, 2005).  
 
Slutdiskussion  
Vad gäller begriplighet så visar resultaten att eleverna i dessa fokusgrupper har en övergripande 
förståelse om vad skolan ställer för krav både vad gäller kunskap och värdegrund (Lgr 11). Det 
är uppgifter och läxor som skall utföras för att nå kunskapsmålen och det är vänskapsband som 
både skall knytas och bibehållas genom lek och förtroliga samtal. De allra flesta upplever att 
de har de resurser som krävs för att klara av detta. Ibland önskas såväl mer studietid för att nå 
kunskapsmålen som fritid och rast för att kunna hinna prata och umgås med nya och gamla 
vänner.  För att öka hanterbarheten bör skolan ha en dialog med föräldrarna om detta och 
eventuellt erbjuda någon form av IT-stöd för elever som reser mycket samt betänka alternativen 
att vara mer restriktiva med beviljande av ledighet. Såväl pojkar som flickor i denna studie 
tycker att skolan är meningsfull.  Vad gäller känslan av sammanhang runt Jul Yalla Jul så 
uttrycker eleverna liknande tankar. Trots att Jul Yalla Jul bidrog med en i många avseenden 
helt ny erfarenhet så uttrycks den som både begriplig och hanterbar. Detta kan möjligtvis bero 
på att eleverna själva i stor utsträckning styrde över planering, process och resultat.  Möjligtvis 
kan viss ökad känsla av meningsfullhet anas när samtalen övergår från att gälla skolan generellt 
till att gälla Jul Yalla Jul. Detta stödjer Antonovskys (2005) tankar om att deltagande i något 
som uppfattas som socialt värdesatt i en subkultur, som dessa elever utgör, så blir det 
meningsfullt. Det upplevdes som att pojkar och flickor tyckte ungefär likadant och stöder 
därmed Nagys (2004) resultat. Samtidigt går det inte heller mot vad Moksnes et al. (2014) och 
Hansson & Olsson (2001) fann då, könsskillnader funna i deras studier var hos högstadieelever. 
Då det är barnperspektivet som är i fokus i denna uppsats så är det av mindre intresse att 
analysera om det är de vuxnas krav de anser förstå och kunna hantera som de exempelvis 
uttrycks i LGR11. Under intervjuerna diskuterades därför exempelvis inte läroplanen och dess 
uppdelning av kunskapsmål och värdegrund. Det som är intressant är att det ur elevernas 
perspektiv existerar en kontext, skolan, där de upplever att de förstår vad som skall göras, 
känner att de klarar av detta och ser mening i det.  
Avslutningsvis nämns att reliabilitet i denna kvalitativa studie åsyftar avser kvaliteten på 
intervjuerna som till stor del beror på yttre omständigheter och intervjuaren (Bryman, 2011).  
De yttre omständigheter av mer teknisk karaktär, som val av lokal och tillfälle för att optimera 
för ett bra samtal, fungerande utrustning för att dokumentera det som sägs, kontrollerades med 
omsorg vid bägge intervjutillfällena. Ett ljust samlingsrum, med soffor och kuddar, som 
eleverna själva gärna väljer när de får tillfälle att välja ett rum för såväl ensamstudier som 
grupparbete, valdes. De 16 elever som intervjuades i denna studie hade vid ett antal tillfällen 
suttit i detta rum tillsammans i olika grupper och planerat och utvärderat de dussintalet shower 
som genomfördes under Jul Yalla Jul. Intervjutillfällena var dock de enda tillfällen som 
spelades in vilket kan ha påverkat reliabiliteten negativt om vissa elever inte uttryckte sig lika 
fritt som övriga samtalstillfällen. Som intervjuare i fokusgrupper föreligger alltid en risk att 
påverka och att feltolka vilket påverkar reliabiliteten negativt (Bryman, 2011). Påverkan kan 
innebära att svaren som ges inte är kompletta eller felaktiga på grund av att barnen varken vill 
eller vågar ge ärliga svar beroende på egen rädsla eller rädsla att vara oartiga.  Det som kan ha 
en positiv inverkan på reliabiliteten i denna studie är att deltagare och intervjuare är väl bekanta 



 

 

med varandra och har en gemensam upplevelse i det som diskuteras, skolan och Jul Yalla Jul. 
Detta gör att risken för feltolkningar är mindre än om någon som inte deltagit i elevernas vardag 
och Jul Yalla Jul skulle genomfört samma intervju. Validitet innebär att man mätt det som man 
avsett att mäta. Inom kvalitativ forskning avser begreppsvaliditet gemensamma tendenser 
mellan de olika svaren (Bryman, 2011). Denna kan påverkas negativt av oklar 
problemformulering och/eller undermåligt planerad intervjustruktur. För att förhindra detta 
gjordes en operationalisering av begreppen i studien (se tidigare). Vidare kan 
innehållsvaliditeten påverkas negativt om frågorna inte ger väsentliga svar (Bryman, 2011). 
För att motverka detta lät jag deltagarna i fokusgrupperna få stort utrymme att med varandra 
diskutera de temaområden som berördes, vilket ibland innebar att jag som intervjuare inte 
direkt gick in när diskussionen tillfälligt avstannade och stunder av tystnad inträdde.  Som 
intervjuare hade jag själv även tilläggsfrågor i beredskap om det skulle behövas.  Ambitionen 
och förhoppningen med denna studie är en så hög validitet som möjligt vilket 
sammanfattningsvis skulle innebära att 16 barns egna tankar och funderingar om skolan och 
Jul Yalla Jul har framkommit. Slutligen vad gäller generaliserbarhet så åsyftas i denna studie 
relaterbarhet i den mån detta är möjligt med hjälp av de beskrivningar som här lämnats om 
procedur, urval, analys och övrig information om studien och dess deltagare (Kvale, 1997). 
 
Vidare forskning  
Framförallt två saker rörande forskningen om entreprenöriellt lärande framträder relativt 
tydligt när denna uppsats slutförs. Den första är att politiker i Europa är ense om att 
entreprenörskap är nyckeln till att skapa jobb och ekonomiskt tillväxt i Europa samt att det är 
oklart om exakt vad entreprenöriellt lärande innebär. Denna artikel kan förhoppningsvis bidra 
med ytterligare en bit i pusslet om vad entreprenöriellt lärande skulle kunna vara ur ett 
barnperspektiv. Kanske inte i några generella termer men väl i innebörden för elever i årskurs 
3 till 6 i en kommunal förortsskola där väldigt få har svenska som modersmål. Det salutogena 
barnperspektivet kan förhoppningsvis ge ytterligare ett perspektiv i debatten om den balansakt 
som krävs i valet av pedagogik där traditionell undervisning skall ställas mot exempelvis 
entreprenöriellt lärande (Dielh, 2017)   Vidare vore det intressant att studera musikens inverkan 
på övrigt skolarbete då  musik har en positiv inverkan på språkinlärning då mönster, rytm och 
rim förstärker minnet (Dahlbäck, 2011). Språkutvecklingen hos dessa elever med svenska som 
andraspråk, var inte något som studerades vid detta tillfälle men är i författarens ögon något 
som skulle kunna utvärderas. En vinkling skulle kunna vara hur språkutvecklingen upplevs 
som en generell motståndsresurs (GMR) som möjligtvis utvecklades av Jul Yalla Jul. Slutligen 
lämnar denna studie vägen öppen för fler skolor att se hur möjligheten att påverka den 
psykosociala miljön ligger i deras egna händer, om och när eleverna till fullo betraktas som 
fullvärdiga människor med egen agens.  
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Bilagor 
Bilaga 1a   Exempelfrågor från KASAM och BarnKASAM 

       



 

 

 

  
 
 
Bilaga 1b   Baksidestext på albumet Jul Yalla Jul  
  
 

1.Hej Tomtegubbar  2.I ett hus vid skogens slut  3.Midnatt 



 

 

råder (Tomtarnas Julafton)  4.Jag såg mamma kyssa 
Tomten  5.Tänd ett ljus  6.Staffan Stalledräng  7.Nej se det 
snöar  8.Strålande Jul  9.Tre pepparkaksgubbar  10.Nu har 
vi ljus  11.Mössens Julafton  12.Stilla Natt  
  

Den svenska musikexporten är världsledande, det svenska föreningslivet är 
unikt och den svenska skolan kan förbättras. Därav detta projekt.  
  

Albumet är  ett samarbete mellan näringslivet, skolan och föreningslivet 
med fokus på  entreprenöriellt lärande och integration.  
  

Frågan är varför målmedvetna, engagerade unga med änglars tålamod står i kö för att 
få delta i ett artistprogram eller en gymnastikförening  samtidigt som skolor vittnar 
om omotiverade och oengagerade elever?  
  

Om skolan åter skall bli ett forum för framgång, där unga köar för att få delta, kan 
samarbeten som detta vara en av metoderna värda att utforska ytterligare.  
  
Fisksätraskolan, Neglingeskolan, Djurgårdsskolan och Hammarbygymnasterna erhåller alla royalty för sitt 
deltagande när du spelar Jul Yalla Jul på  SPOTIFY.  
  
  
Anders Kedhammar, Fisksätraskolan i Nacka  
  
  

Projektet har genomförts som en del av Stena Fastigheters Relationsförvaltning®  
  
  
  
 
 

 
 
Bilaga 2   Intervjuguide fokusgrupp  
  
 
            
           



 

 

Tema: Inställning till skolan generellt  
            

1. Vad tycker du om att gå i skolan? (meningsfullhet)  
2. Vad är det som är viktigt? (begriplighet)  
3. Vad är roligt? (meningsfullhet)  
4. Beskriv ett tillfälle när lägger mycket arbete och energi på skolarbetet. 

(hanterbarhet/meningsfullhet)  
5. Känner du att hinner med allt som du borde hinna med? (hanterbarhet)  
6. Hur hanterar du perioder där det är (för) mycket att göra?  

(hanterbarhet/meningsfullhet)  
  
Tema: Upplevelser av Jul Yalla Jul och entreprenörskap       
  

7. Vad tyckte du om projektet Jul Yalla Jul? (meningsfullhet)  
8. Vad var det som kändes viktigt? (begriplighet)  
9. Vad var roligt? (meningsfullhet)  
10. Berätta med dina egna ord om vad som hände från att du först fick höra 

talas om inspelningen tills att sista konserten var slut. (begriplighet)  

11. Känner du att du hann med allt som du borde hunnit med under Jul Yalla 
Jul? Beskriv hur du hanterade det extra arbete som krävdes med Jul Yalla Jul, 
(lära sig texter, resor m.m)?  

12. Hur känner du att Jul Yalla Jul påverkade din upplevelse av skolan?  
 (meningsfullhet)              
  
  
  
 
 
Bilaga 3   Föräldrabrev-intervju 
  
  
  
  
Hej!  
  
Jag undrar om ni tillåter att ert barn deltar i en studie som handlar hur barn upplever 
skolan.  
Jag är intresserad av att veta vad ert barn tyckte och tänkte om musikprojektet Jul 



 

 

Yalla Jul som hen deltog i tillsammans med ytterligare ca 15 elever. Jag skriver nu en 
uppsats om projektet i Barn och Ungdomsvetenskap. Jag skulle därför vilja intervjua 
ert barn i grupp tillsammans med 5 eller 6 andra barn som även de deltog i Jul Yalla 
Jul. Jag kommer att spela in intervjuerna för att sedan kunna skriva ner dem. Alla 
deltagare är helt anonyma och det kommer inte att vara möjligt att utläsa vem som 
sagt vad i den färdiga uppsatsen som presenteras på Högskolan Väst. Alla uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och allt material kommer att förvaras säkert och 
endast att ses av mej och min handledare. Ditt barns deltagande är helt frivilligt och 
hen kan därför närsomhelst välja att avbryta intervjuerna utan att behöva ange orsak. 
Medverkan i studien eller senare avhopp påverkar inte studier eller övrig skolgång. 
Resultaten kommer att redovisas i en D-uppsats. Intervjun tar ca 45 minuter och sker 
på en SO lektion.  
  
  
  
  

JA  

  
Ja, jag tillåter att mitt barn  (för och efternamn) deltar i studien   
  
 
  
Ring eller maila mej om ni har ytterligare frågor  
  
Nacka den 25 april 2017  
  
Anders Kedhammar (anders.kedhammar@nacka.se) 0707654106  
  
 Bilaga 4   Elevbrev-intervju 
  
 

 
 

Hej!  
  
Jag undrar om du  skulle vilja delta i en undersökning om musikprojektet Jul Yalla Jul 
som du deltog i tillsammans med ytterligare ca 15 elever. Jag skriver nu en uppsats 
om projektet i Barn och Ungdomsvetenskap. Jag skulle därför vilja intervjua dej 
tillsammans med 5 eller 6 kompisar som också var med i Jul Yalla Jul. Jag kommer att 
spela in intervjuerna för att sedan kunna skriva ner dem. Du är helt anonym och ingen 
kommer att få veta vad just du har sagt i den färdiga uppsatsen som presenteras på 
Högskolan Väst. Alla uppgifter kommer att förvaras säkert och endast att ses av mej 



 

 

och min handledare. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan därför närsomhelst 
välja att hoppa av och avbryta intervjuerna utan att behöva ange orsak. Medverkan i 
studien eller senare avhopp påverkar inte dina studier eller övrig skolgång. Resultaten 
kommer att redovisas i en D-uppsats. Intervjun tar ca 45 minuter och sker på en SO 
lektion.  
  
  
  
  

JA  

Ja, jag vill vara med på intervjun och prata om Jul Yalla Jul   
  
  
  
  
  
  
  
  
Ring eller maila mej om ni har ytterligare frågor  
  
Nacka den 25 april 2017  
  
Anders Kedhammar (anders.kedhammar@nacka.se) 0707654106  


