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Musikhjälpen -ett rättviseprojekt som engagerar alla

BRÄNTBERGS-
SKOLAN

Den 11-17 december 2017 var det dags för den ti-
onde upplagan av Musikhjälpen som denna gång 
utgick från en glasbur på Rådhustorget i Umeå. 
Efter att en lärare på Bräntbergsskolan lyft att det 
skulle äga rum i Umeå var det flera elever som ville 
att Bräntbergsskolan aktivt skulle arbeta för att vara 
med i kampen för att stödja 2017-års tema “Barn är 
inte till salu”.

Med engagemang och kreativitet och bidrog Bränt-
bergsskolans elever till musikhjälpens insamling 
för att sprida kunskap om barn i sexhandel och se 
barnen bakom statistiken. De insamlade pengarna 
ska bland annat hjälpa barn att bearbeta traumatis-
ka upplevelser samt bidra till förebyggande arbete 
som till exempel utbildning.
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Syfte
Syftet med projektet var att genom utveck-
ling av entreprenörskap stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt viljan att pröva och omsätta nya idéer 
i handling. 

Syftet var även att stärka den värdegrund 
skolan grundas på hos eleverna och utveck-
la elevernas kunskap om hur människor i 
fattigdom utsätts och hur man kan bidra till
en global förändring.
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Praktiska tips och pedagogiska 
erfarenheter
Lita på elevernas förmåga att lyckas! Lä-
rarnas uppgift är att lyfta fram och stötta 
eleverna till att förverkliga sina visioner. 

Eleverna skapade forum för engagemang 
och kunskapsspridning snabbare än lärarna
kunde föreställa sig. Låt elever med fär-
digheter inom entreprenörskap ta större 
ansvar och leda de andra eleverna.

Koppling till läroplanen
Lärare ger elever tillfällen att ta initiativ 
och ansvar, möjligheter att pröva egna 
idéer och lösa problem på ett kreativt sätt, 
uppgifter där de utvecklar sin förmåga att 
arbeta självständigt och tillsammans med
andra. 

Entreprenöriella förmågor är värdefulla 
både för vidare studier
och i arbetslivet.

Projektet inleddes med att samla elever med särskilt 
brinnande engagemang. Denna grupp fick ta ett an-
svar för insamlingen och blev en inspiration för övri-
ga elever på skolan.

En brainstormning var starten på en mängd akti-
viteter som skolans samtliga elever sedan började 
arbeta med, exempelvis tillverkning och försäljning 
av elevarbeten inom slöjd och bild, pantburksinsam-
ling, lotteri, företagssponsring, loppis och fikaförsälj-
ning.

Eleverna fick anmäla intresse för olika projektgrup-
per som arbetade med projektet under ”elevens 
val”.

Förutom de faktiska aktiviteterna fokuserade elev-
erna även på informations- och kunskapsspridning 
via massmedia och sociala medier.

På Sveriges Radios hemsida hämtades bra utbild-
ningsmaterial om Musikhjälpen


