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Titel: Oud och dambura? – Sträng taget omöjligt. En studie om musikundervisning på 
språkintroduktionsprogrammet.  
 
Title in English: Oud and dombra? – Stringently impossible. A study on music education in 
the Language Introduction Program. 

Sammanfattning av uppsatsen: Detta är en studie utförd höstterminen 2017 med syfte att 
undersöka hur musiklärare arbetar med nyanlända elever på gymnasieskolans 
språkintroduktionsprogram, samt hur musiklärarna upplever verksamheten. Fem stycken 
musiklärare deltar i studien som utgår från etnografisk metod där empiri har samlats in både 
genom observation och intervjuer. Resultatet som har analyserats enligt tolkningsmetoden 
tolkning av första, andra och tredje graden (Fangen, 2005) visar att informanterna ser 
liknande förutsättningar och utmaningar i undervisningen. De tycker att undervisningen är 
rolig eftersom eleverna har en positiv inställning och är engagerade under lektionerna. 
Utmaningar är att musiklärarna inte har fått någon utbildning i språkinriktad 
musikundervisning och att skolledningarna också saknar insikt i vad musikundervisning i 
språkintroduktionsklass innebär i praktiken. Resultatet visar även att musiklärarna inte har fått 
någon utbildning i interkulturell pedagogik. En konsekvens av detta är att musiklärare 
omedvetet reproducerar den västerländska kunskapssynen och att elevernas tidigare 
bakgrunder och erfarenheter inte tas tillvara på i undervisningen.  

Sökord: Nyanlända elever, interkulturell musikundervisning, språkintroduktionsprogrammet, 
musik som kunskap  
 
 



FÖRORD  
På Musikhögskolan finns det en norm som säger att uppsatsskrivande inte ska vara kul. 
Därför tog jag på mig forskarrustningen med inställningen att jag hade en tuff och jobbig 
termin framför mig. Att det har varit tufft till och från ska jag inte sticka under stol med, men 
jag måste även få säga att jag har trivts väldigt bra i denna forskarroll. Jag är glad att jag 
fördjupade mig just inom detta ämne då det genom arbetes gång har varit lärorikt och jag har 
lärt mig massor, både om språkintroduktionsprogrammet, musikundervisning och mig själv. 
Med de orden vill jag uppmuntra er framtida forskare – för uppsatsskrivande kan faktiskt vara 
roligt!  
 
Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till min handledare Rebecca som under 
skrivprocessen har gett mig både inspiration och pepp. Tack för ditt engagemang i min studie 
och tack för att du alltid utmanar och uppmuntrar mig och mina tankar så jag vågar gå utanför 
min egen (kulturella) comfort zone!  
 
Jag vill också säga tack till studiens informanter för att jag fick komma till era skolor och se 
verksamheten i verkligheten. Som sagt, det har varit lärorikt!  
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INLEDNING	
Det var sommaren 2014. Trots att jag redan hade spenderat hela läsåret i klassrummet valde 
jag att spendera sommaren i ett annat, för mig helt nytt, klassrum. Efter många år som elev, 
varav ett som lärarstudent, var det dags för mig att prova på lärarrollen på riktigt. Denna gång 
skulle jag inte undervisa femåriga fiolelever eller sjuttonåriga gymnasieelever på 
estetprogram i samband med VFU, nu var det dags för mig att leda min egen skolklass och 
återvända till den vecka efter vecka en hel sommar.   
 
Mitt första riktiga lärarjobb var som svensklärare på SFI – svenska för invandrare. Jag hade 
en klass som bestod av 10 stycken elever från Syrien, Kazakstan, Kroatien och Uzbekistan. 
Jag tyckte mitt sommarjobb var det mest spännande yrket jag någonsin provat. Förutom 
utmaningen att jag själv var tvungen att lära mig för att kunna undervisa om prepositioner fick 
jag även möta fina människor och lära mig om deras kulturer. Jag kände att jag fick väldigt 
fin kontakt med mina elever och fick ta del av mångas gripande livsberättelser och helt 
plötsligt var det som jag såg på nyheterna om kriget och flykten över medelhavet så nära. 
Framförallt fick jag en fin kontakt med en 16-årig pojke som älskade musik. Han ville lära sig 
att spela gitarr och jag såg till att han fick kontakter så att han kunde ta vara på den drömmen. 
Någonstans där väcktes mina funderingar om hur det är att arbeta med nyanlända och 
musikundervisning.  
 
När hösten kom och mitt sommarjobb var slut återvände jag till mina musiklärarstudier. Det 
slog mig hur få föreläsningar och seminarier jag har haft som har handlat om vad som händer 
i världen, hur skolan påverkas, vilka elever vi kommer möta och hur musikundervisning i ett 
mångkulturellt klassrum kan se ut. Det finns tidigare forskning som visar att musik är en bra 
ingång till språkinlärning, men trots att det finns forskning som styrker att musik är ett viktigt 
skolämne så har jag ingen kunskap från min musiklärarutbildning i hur sådan 
musikundervisning kan se ut. Med tanke på det stora antal asylsökande som har kommit till 
Sverige bara under mina år på Musikhögskolan har jag förståelse för att lärarutbildningen inte 
har hunnit med i alla svängar, men som nyexaminerad lärare kommer jag med stor säkerhet få 
möta elever med många olika nationaliteter, bakgrunder och erfarenheter, och då vill jag 
känna mig trygg i lärarrollen. Efter en sommar på SFI kände jag starkt att hit vill jag tillbaka, 
men för att göra det vill jag ha mer kött på benen och vara insatt i vad det innebär att komma 
som nyanländ till Sverige idag. Som blivande musiklärare är det även viktigt att veta hur jag i 
framtiden kan arbeta med nyanlända elever i ämnet musik. För att öka kunskapen hos 
blivande och redan verksamma musiklärare vill jag därför besöka musiklärare som arbetar på 
språkintroduktionsprogram och bland annat studera hur arbetet med kursplanen i musik som 
undervisningsmål kan se ut i praktiken. 
 
Min förhoppning är att jag genom denna studie kommer få större inblick i hur denna struktur 
fungerar och genom ett lärarperspektiv få mer kunskap om hur det är att komma som 
nyanländ till svensk skola och ämnet musik. För att skaffa just den kunskapen har jag insett 
att jag får ta det i mina egna händer, och det är där mitt självständiga arbete tar vid.  
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BAKGRUND	
Som bakgrund till denna studie presenterar jag centrala begrepp så att du som läsare får 
möjlighet att sättas in i studiens sammanhang. Jag redogör för definitionen av nyanlända 
elever och presenterar språkintroduktionsprogrammet eftersom mina observationer är 
genomförda där.  

Nyanlända	elever	
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till utbildning (Unicef, 2009). Det innebär att 
asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i skolan vare sig de är i Sverige med tillfälligt 
uppehållstillstånd eller utan tillstånd. För barn som är bosatta och folkbokförda i Sverige 
gäller skolplikt från det år barnet fyller 7 år tills barnet har avslutat årskurs 9 (Skolverket, 
2016b). År 2015 kom det 71 000 barn i åldrarna 1-18 till Sverige (Skolverket 2016a). 
Eftersom denna förändring skapade stor osäkerhet på grund av kunskapsbrist om hur 
mottagandet av eleverna skulle se ut hos skolorna skapades en revidering av den svenska 
skollagen som trädde i kraft 1 januari 2016. I denna kom det mer specifika bestämmelser som 
definierar skolans bemötande med nyanlända elever.  

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet 
eller ska anses bosatt här och som påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det 
kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års 
skolgång här i landet (3 kap. 12 a § Skollagen) 

Nyanlända barn och ungdomar är inte en homogen grupp. Eleverna kommer från olika delar i 
världen och deras bakgrunder och förutsättningar kan se helt olika ut. För vissa är skolan ett 
helt nytt fenomen medan vissa redan har studerat flera år i sina hemländer. Elevernas olika 
förutsättningar gör att de har olika behov för att klara av skolan och det enda som de har 
gemensamt är att de är nya i Sverige och ska lära sig ett nytt främmande språk (Lilliedahl & 
Ehrlin, 2016). 
 
Inom två månader från att eleverna har kommit till Sverige har svenska skolan i uppdrag att 
placera nyanlända elever i en förberedelseklass (Lilliedahl & Ehrlin, 2016). Hur mottagandet 
är organiserat kan skilja sig mycket beroende på vilken kommun eleverna kommer till men 
syftet är att öka den nyanlända elevens möjlighet att nå kunskapskraven för att sedan placeras 
på ett gymnasieprogram (Skolverket 2016a).  

Språkintroduktion	
Hösten 2011 infördes en ny skolreform i Sverige med syftet att elever utan behörighet till 
gymnasiet skulle få bättre förutsättningar för att nå både arbetsmarknad och högre studier. I 
samband med reformen ändrades programmen på gymnasieskolan och det tidigare 
individuella programmet ersattes med fem introduktionsprogram. De fem 
introduktionsprogrammen har olika inriktningar och riktar sig till de elever som inte har 
behörighet till ett nationellt gymnasieprogram (Skolverket, 2014). 
Språkintroduktionsprogrammet är idag det fjärde största gymnasieprogrammet med 35 900 
elever (Skolinspektionen, 2017), vilket nästan är en ökning på dubbelt så många elever än vad 
rapporter visar från 2015 (Skolverket 2016a).  

Språkintroduktionen är ett av gymnasieskolans fem introduktionsprogram. Programmet ska ge 
nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör dem att 
gå vidare i gymnasieskolan eller till en annan utbildning 
(7 kap. 3 § Skollagen) 
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Språkintroduktionsprogrammets syfte är, som det nämndes ovan i utdraget från skollagen, att 
ge nyanlända ungdomar, som saknar behörighet till nationellt gymnasieprogram, en 
utbildning med fokus på det svenska språket. Förutom språkundervisning får undervisningen 
innehålla andra ämnen som är lämpliga för elevens språk- och kunskapsutveckling. Dessa 
ämnen, som även kan vara praktiska ämnen, beslutas av skolans huvudman i en individuell 
studieplan som ska innehålla utbildningens syfte, längd och innehåll. Detta innebär att hur 
språkintroduktionsprogrammet är organiserat och vilka ämnen som erbjuds kan skilja sig 
mellan skolorna (Skolverket, 2014). Vid avslutad fullföljd utbildning får eleven ett 
gymnasieintyg som betygsdokument och/eller ett nytt slutbetyg från grundskolan så att eleven 
kan söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram (Skolverket, 2016a). 
  
I en enkätundersökning riktad till rektorer på samtliga skolor med introduktionsprogram 
frågade Skolverket (2014) om huvudmännen hade förutsättningar att bedriva undervisning 
enligt språkintroduktionsprogrammets syfte, samt vilka utmaningar skolorna upplever. Enligt 
Skolverkets resultat saknar rektorerna underlag om elevernas bakgrund, behov och 
förutsättningar för att kunna uppfylla språkintroduktionsprogrammets mål (Skolverket, 2014).  
 
Enligt Skolverket är språkintroduktionsprogrammets största utmaning att antalet nyanlända 
elever ökar så snabbt på kort tid. Organisationen hinner inte med i utvecklingen och har inte 
resurser och kompetens för att uppfylla elevernas behov (Skolverket, 2016a). Det finns även 
ett stort behov av mer kompetensutveckling för lärarna och det efterfrågas stödmaterial i hur 
undervisning och betygsättning ska bedrivas (Skolverket, 2014).  
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Problemområde		
Sedan 1990-talet har Sverige haft en utbildningspolitik som betonar att rättvisa och jämlikhet 
är utbildningens främsta mål. I Skollagens inledande kapitel står det att utbildningens syfte är 
att ”främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (SFS, 
2010:800). Utbildningen ska beakta att alla elever har olika behov och därför ska skolan ge 
alla elever det stöd och stimulans som behövs för att utvecklas så långt som möjligt 
(Skollagen 1 kap. 4 §). 2015 kom det 163 000 asylsökande till Sverige, varav 35 400 var 
ensamkommande barn (Migrationsverket, 2016).  Den nya flyktinginvandringen har inneburit 
att mindre städer, förorter och landsbygd med skolor utan erfarenhet av elever som inte har 
svenska som modersmål nu har nyanlända i klasserna. Detta betyder att alla skolor, oavsett 
om de är placerade i storstäder eller ute på landsbygden, måste ge eleverna en likvärdig 
utbildning oberoende av elevens språkliga och kulturella bakgrund, kön, födelseort och 
socioekonomisk ställning (Lahdenperä, 2016). Pirjo Lahdenperä (2016) påstår att den 
mångkulturella samhällsutvecklingen som kommit med flyktinginvandringen är den mest 
aktuella frågan för svensk skola och utbildning idag. 
 
I rapporter från Skolinspektionen (2017) har det konstaterats att det finns allvarliga brister i 
mottagandet av invandrade barn och unga. I Skolverkets lägesbedömning från 2015 framgick 
det att lärare saknar kompetensutveckling för att arbeta språkutvecklande i andra ämnen än 
svenska (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2016). Detta problem belyses även i den aktuella 
utredningen Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) som i 
maj 2017 skickades ut på remiss till olika myndigheter och organisationer på uppdrag av 
regeringen. Utredningen problematiserar bland annat att nyanlända elever på mycket kort tid 
förväntas skaffa samma kunskaper som sina jämnåriga klasskamrater med svensk 
skolbakgrund har skaffat under nio år i grundskolan. Detta ställer höga krav på läraren som 
oavsett undervisande ämne behöver ha förståelse för hur undervisningen kan bedrivas för 
elever som inte har svenska som modersmål. Beklagligtvis visar utredningen att många lärare 
är osäkra på hur de ska undervisa i ett klassrum med kulturell mångfald och flerspråkighet 
(SOU 2017:54). Denna avsaknad av kompetens hos lärarna, samt bristerna i kommunernas 
och skolornas organisation, har lett till att eleverna inte har fått det stöd som de har behov av 
för att klara av skolans ämnen (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2016). På uppdrag av 
regeringen arbetar därför myndigheter och organisationer för fullt för att skapa förutsättningar 
för både elever och lärare i en skola som förändras fort genom att skapa nya styrdokument. 
Dessvärre saknas det fortfarande styrdokument som berör ämnet musik och nyanlända.  
 
I tidigare forskning framgår det att ämneslärare på språkintroduktionsprogrammet, oavsett om 
ämnet är religion eller musik, saknar kompetens för att arbeta med nyanlända elever (se 
Viktorsson, 2017; Håkansson & Kahlén 2017). Tidigare forskning visar även hur 
språkintroduktionsprogrammets struktur gör att nyanlända elever känner stor press eftersom 
de på kort tid ska få betyg i 12 ämnen (se Sharif, 2016). Att den forskning som har skrivits om 
musikundervisning och språkintroduktionsprogrammet har fokus på musik som språkinriktad 
pedagogik visar även att det finns relevans för min studie. Musiklärare som examineras idag 
kommer med stor sannolikhet få arbeta med elever som går språkintroduktionsprogram. 
Därför behöver musiklärare kompetens för att arbeta med musikämnet i ett mångkulturellt och 
flerspråkigt klassrum. Då detta är ett ämne som det inte har skrivits så mycket om än har jag 
valt att besöka språkintroduktionsprogram och undersöka hur yrkessamma musiklärare ser på 
sin undervisning.  
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Syfte	och	frågeställningar 	
Syftet med den här studien är att undersöka hur yrkesverksamma musiklärare arbetar med 
samt upplever arbetet med musikundervisning för nyanlända elever på 
språkintroduktionsprogrammet. Genom att använda mig av metoden etnografi observerar jag 
musiklektioner samt intervjuar musiklärare för att få svar på följande frågeställningar: 
 

• Hur kan en musiklärares undervisning på språkintroduktionsprogrammet se ut i 
praktiken?   

• Vilka förutsättningar och utmaningar upplever musiklärare att de har i sitt arbete med 
språkintroduktionsklasser? 

• Vad har musiklärare för inställning till och förförståelse av interkulturell och 
mångkulturell undervisning?  
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TIDIGARE	FORSKNING	OCH	BAKGRUNDSLITTERATUR	
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning och bakgrundslitteratur som sedan kommer 
användas i både resultatanalys och diskussion. Tidigare forskning handlar inte enbart om 
språkintroduktionsprogrammet och ämnet musik, i början av nästa avsnitt presenterar jag 
forskning som berör andra skolämnen på språkintroduktionsprogrammet samt elevernas 
upplevelser av utbildningen. För att bredda forskningsfältet tar jag tar även upp angränsande 
forskning som handlar om musik och språkutveckling på andra institutioner än 
språkintroduktionsprogrammet. I kapitlet presenteras även bakgrundslitteratur som berör 
interkulturella och mångkulturella förhållningssätt, musikundervisning och vad som är 
kunskap i musik.  

Språkintroduktion	och	musik		

Lärares	och	nyanlända	elevers	möte	med	språkintroduktion		
Katarina Håkanssons och Anna Kaléns (2017) studie handlar om hur religionslärare upplever 
undervisningen på språkintroduktionsprogrammet. Ingen av de fem lärare som är med i 
studien har fått utbildning i att undervisa nyanlända elever, istället berättar de att 
lärarutbildningens fokus låg på att införskaffa sig ämneskunskaper. De har dessutom inte fått 
någon utbildning i interkulturell pedagogik och det är bara en av religionslärarna som känner 
till begreppets innebörd. Trots att det har funnits efterfrågan om vidareutbildning har de blivit 
nekade detta av arbetsplatserna på grund av ekonomiska resurser. De största pedagogiska 
utmaningarna religionslärarna upplever är språkbarriären samt hur religionsämnet undervisas 
eftersom det kan vara ett laddat ämne hos elever med annan kulturell bakgrund. Lärarna i 
studien lyfter även tidspressen och att språkintroduktionsprogrammets struktur gör att 
eleverna under kort tid behöver införskaffa sig betyg för att gå vidare till nationella 
gymnasieprogram (Håkansson & Kalén, 2017). 
	
Hassan Sharif (2017) har studerat nyanlända elevers uppfattning av och inställning till 
språkintroduktionsprogrammet. Gemensamt för ungdomarna är att de tycker 
introduktionsprogrammet är en frizon där de får trygghet och känner tillhörighet med de andra 
nyanlända eleverna. Eleverna berättar att de inte har några förkunskaper om svensk skola och 
därför ligger deras stora utmaning i mötet med de nya lärandeprocesserna och pedagogiken 
som skiljer sig stort från deras hemländer där det mest är utantillinlärning. Till en början har 
eleverna inga svårigheter med att acklimatisera sig till den svenska skolkulturen men allt 
eftersom när skolarbetet blir massivare känner eleverna av skillnaderna, det blir stressigt och 
svårare att hänga med i utvecklingen. Sharif (2017) menar även att eleverna tycker 
utbildningen är på låg nivå och de jämför utbildningen med att börja årskurs ett igen. En av 
eleverna säger: 

Det är som på dagis. Man börjar liksom som barn. Du känner dig lite så här [markerar med 
handen]. Du börjar lära dig a, b, c, d. Du börjar tala bokstäver små och stora, som barn [skratt] eh 
det är synd. För jag har läst i nästan nio år. Jag skulle ha börjat gymnasiet i Irak om vi hade stannat 
kvar där. Nu måste jag börja om klara alla ämnen. Det blir jättesvårt, men jag ska kämpa (Sharif 
2017, s 99) 

Ungdomarna är medvetna om att introduktionsprogrammet är deras enda väg in till nationellt 
gymnasieprogram men tycker det är svårt att få godkänt i 12 ämnen inom den tidsram de har. 
De uttrycker en oro och stress, men oviljan att studera tillsammans med sina föräldrar på 
Komvux gör att de kämpar för att hinna färdigt innan de fyller 20 år.  
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Musik,	musikundervisning	och	språkutveckling		
Anna Ehrlin (2012) har med sin avhandling undersökt tre flerspråkiga förskolor med musik 
som pedagogisk inriktning. All personal på förskolorna får möjlighet att utveckla kompetens i 
musik så att de ska vara trygga och känna sig kompetenta i sin arbetsroll, något som många av 
lärarna var obekväma med till en början. Förskolecheferna har också valt att utveckla sina 
egna kunskaper för att kunna vara förebildande kultur som vägleder och inspirerar personalen. 
Ehrlin (2012) ser att förskolechefernas personliga intresse för inriktningen påverkar 
utvecklingsprocessen för förskolornas profilinriktning på ett positivt sätt. De ger personalen 
förutsättningar att både utveckla kompetens och skapa ett musikaliskt självförtroende som 
förskolelärare. Förskolorna har dagligen musikaktiviteter som gör att barnen får träna språket 
genom låtar där nya ord presenteras. Genom att interagera sånger med bilder, berättelser och 
rörelser får barnen lära sig nya ord som sedan återkommer i deras vardagliga tal. Ehrlin 
(2012) menar att barnens delaktighet i musikaktiviteterna både har stor betydelse för barnens 
sociala och språkliga utveckling. Hon menar att musikaktiviteter gör att barnets individuella 
utveckling förändras och barnet lär sig att lyssna in och samarbeta med varandra vilket är bra 
förmågor som är användbara i barnens framtid.  
 
Även Lydia Viktorsson (2017) kan se att samspel mellan musik och språkinlärning kan leda 
till bättre studieresultat. Hon har undersökt vilka faktorer som påverkar undervisningen och 
på vilka sätt musiklärare som arbetar med musikundervisning på språkintroduktion arbetar 
utifrån ett språkligt perspektiv så att eleverna får både ämnes- och språkkunskaper. I studiens 
empiri såg Viktorsson (2017) att ett återkommande lektionsmoment var sång. Genom att 
sjunga och analysera låttexter fick eleverna tillfälle att dela både sina personliga berättelser 
och samtidigt få grammatisk och språklig träning. Studien visar däremot att musiklärarna 
saknar utbildning i språkinriktad musikundervisning och de lyfter problematiken i att 
skolornas rektorer och huvudmän inte har tillräcklig kunskap inom området för att ge lärarna 
rätt kompetens och tydligare arbetsbeskrivningar. Viktorsson (2017) menar därför att 
musiklärarnas arbetsuppgift behöver konkretiseras eftersom uppgiften blir dubbel när 
undervisningen kräver att de både ska vara svensk- och musiklärare på samma gång.  
 
Veronica Gustafsson (2014) har i sin studie intervjuat tre lärare som arbetar med musik och 
språk i olika verksamheter. Genom intervjuerna upptäcker Gustafsson (2014) att alla tre 
informanterna har liknande åsikter om vilka vinster som finns när språkundervisning 
integreras med musik. En av dessa är att elevernas uttalsproblem försvinner. Informanterna 
menar även att eleverna lättare tar till sig teoretiska kunskaper, exempelvis bokstavsmönster, 
och att eleverna bättre minns språket om det har integrerats med musiken. Informanterna 
menar även att integration av musik och språk ger en avslappnande effekt i klassrummet och 
det bidrar till en trygghet som i sig skapar bättre språkinlärning. Dessa effekter kopplar 
Gustavsson (2014) till forskning om att kreativ undervisning främjar både höger och vänster 
hjärnhalva samt att sång och tal tros bearbetas på samma sätt i hjärnan.  
 
Mångkulturell	undervisning	och	interkulturell	pedagogik		
Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (2016) beskriver begreppet mångkulturell som ett tillstånd 
eller en position där olika kulturer befinner sin inom samma geografiska område. Med andra 
ord så kan en mångkulturell skola eller ett mångkulturellt samhälle vara en geografisk plats 
där flera kulturer, etniciteteter och nationaliteteter representeras. Begreppet interkulturell 
antyder istället på de handlingar som rör sig mellan individer med olika kulturella bakgrunder, 
det vill säga det sätt människor förhåller sig till varandra. 	
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Begreppet interkulturellt perspektiv har använts sedan början av 1990-talet i svensk skola. Att 
tillämpa ett interkulturellt perspektiv i praktiken innebär att lärandet belyses på flera 
didaktiska sätt med utgångsläge i lärares och elevers erfarenheter, upplevelser och förståelse. 
Via ett interkulturellt perspektiv går det även att upptäcka hur alla människor är 
kulturprodukter, konstruerade av många olika sociala och kulturella bakgrunder (Lorentz & 
Bergstedt, 2016). Författarna skriver:  

Forskare inom det interkulturella pedagogiska området menar att den konkreta undervisningen i 
mångkulturella lärandemiljöer också måste inkludera saker som analys av begrepp som 
kunskapens konstruktion, kunskapens reproduktion, gruppens inkludering och exkludering i 
skolan och samhället, bearbetning av attityder och fördomar, diskussioner om integration, 
segregation, marginalisering, rasism, sexism samt krav på rättvisa och jämlikhet (Lorentz & 
Bergstedt, 2016 s 31) 

Oavsett om man är lärare eller elev, behöver man kännas vid och acceptera dagens 
mångkulturella lärandemiljö som består av individer med olika kulturella bakgrunder och 
värderingar. Lorentz och Bergstedt (2016) menar att människors åsikter och tolkningar ofta är 
baserade på etnocentriska uppfattningar och beteenden, det vill säga förutfattade meningar 
som människor har lärt sig genom att endast betrakta varandra. Därför tycker författarna att 
det är viktigt att problematisera och analysera dessa värderingar för att bli medveten om 
människors olika sätt att uppfatta kunskap, lärande, utbildning och livets mening (Lorentz & 
Bergstedt, 2016 s 31). Det är först då vi kan se varandras likheter och olikheter som 
likvärdiga.  
 
Det interkulturella lärandet bidrar till gemenskap och social inkludering men trots det är inte 
alla positiva till interkulturellt lärande. Lorentz och Bergstedt (2016) lyfter tidigare framförd 
kritik om att mångkulturell utbildning skapar avstånd till västerländska ideal och demokrati. 
Att det finns en rädsla för detta beror på att mångkulturell utbildning består av flera moment 
där självreflektion, kulturanalys och dekonstruktion leder till att gamla, historiska 
tillvägagångssätt behöver bearbetas på nytt. Det finns även en rädsla för att interkulturellt 
perspektiv hotar det innehåll som finns i läroplanen, en obefogad rädsla enligt Lorentz och 
Bergstedt (2016) eftersom fler perspektiv stimulerar och fördjupar lärandet och det leder till 
att läroplanens innehåll kommer få en ökad betydelse och relevans för eleverna.  
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Musikundervisning	och	kunskap	i	musik	
Jonathan Lilliedahl och Anna Ehrlin (2017) diskuterar och problematiserar de förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter lärare har vid möten med nyanlända elever i musikundervisning. 
De menar att elevers och lärares olika bakgrund och erfarenheter kan ge dem olika 
uppfattningar om vad som är väsentlig kunskap. Därför är lärarens stora utmaning att förstå 
vilka kunskaper som ses som adekvata i andra världsdelar eftersom elevens tidigare 
kunskaper kan vara i linje med de kunskapskrav som står med i kursplanen. De skriver: 

Nyanlända kan mycket väl komma med helt andra sätt att begripa och utföra musik, men som inte 
behöver vara mer eller mindre ”rätt” (Lilliedahl & Ehrlin 2017. S. 54)  

Vidare menar Lilliedahl och Ehrlin (2017) att musik är ett språk där elever med olika 
kulturella bakgrunder kan mötas genom musikaliska handlingar, men eftersom det finns 
skillnader i elevernas musikaliska bakgrunder behöver lärarna vara uppmärksamma på att alla 
elever får delta på lika villkor. 
 
Maria Westvall och Charles D. Carson (2013) ställer frågan om vad som är 
musikundervisningens uppdrag i svensk skola idag. Ska musikundervisningen finnas för att 
skapa blivande musiker, musiklärare, musikvetare och musikproducenter? Eller ska 
musikundervisningen främst handla om att ge förutsättningar för eleven att utvecklas socialt 
och kulturellt för att bli en funktionell del av ett ”färdigformaterat” samhälle? Westvall och 
Carson (2013) menar att man direkt kan se konsekvenser när frågor om mångkultur och 
musikutbildning kommer i fokus eftersom det skapas ett väldigt litet utrymme för eleverna att 
utmana seder, strukturer och frågor gällande etnicitet, klass och kön. Eva Georgii-Hemming 
(2013) menar att den västerländska synen på vad som är adekvata kunskaper har utvecklats 
under en lång period och Maria Westvall och Teresa Mateiro (2013) berättar vidare att 
föreställningen om att undervisningen ska främja ungdomarnas musik är en idé som har 
funnits i svensk musikutbildning sen 1930-talet då användandet av ”hitlåtar” ansågs som ett 
utmärkt sätt för elever att närma sig musik. För att musik från andra kulturer inte ska bli 
”exotiska” inslag i undervisningen behöver undervisningen flytta diskurserna klassisk, folk- 
eller populärmusik som västerländsk norm till vad dessa är i andra länder. Vidare menar 
Westvall och Carson (2013) att både elever och musiklärarstudenter skulle dra nytta av att 
musikutbildningen vidgade sitt perspektiv på musik. Genom att utveckla 
musikundervisningen och ha ett interkulturellt ingångssätt menar de att elever och 
lärarstudenter får möjlighet att utmana den monokulturella synen på musikundervisning. 

Musikundervisning	och	interkulturella	förhållningssätt	
Westvall och Mateiro (2013) menar att lärares värderingar och handlingar är formade av de 
sociala normer och värden som har varit centralt i den miljö läraren har utvecklats i. På grund 
av detta formar musiklärarnas förståelse för musik en musikundervisning som rör sig inom 
deras välbekanta, begränsade kulturella trygghetszon. Det är därför nödvändigt att reflektera 
över ens eget tankemönster för att sättas in i andras perspektiv och lära sig att se med andras 
ögon. För att kunna möta elever med flera olika kulturella och sociala bakgrunder är det 
viktigt som lärare att ha flera pedagogiska tillvägagångssätt att arbeta med (Westvall & 
Carson, 2013). För att få en likvärdig, reflekterande och framåtsträvande musikundervisning 
menar Westvall och Carson (2013) att vi måste reflektera över vad som ryms inom begreppet 
interkulturell musikundervisning. De menar att undervisningen måste akta sig för att skapa ett 
vi- och domperspektiv, exempelvis genom att se elevernas olika kulturella bakgrunder som 
exotiska inslag i undervisningen. Istället är det viktigt att se hur de olika kulturella 
bakgrunderna kan utveckla den mångfald av musikaliska möjligheter som finns i klassrummet 
för att utveckla kunskaper om hur andra gör, tänker och upplever musik.  
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Suzanne L. Burton, Maria Westvall och Samuel Karlssons (2012) studie grundar sig i att 
framtida musiklärare med stor sannolikhet kommer arbeta med elever med olika kulturella, 
sociala och språkliga bakgrunder. Eftersom skolelevernas mångfald ökar behöver 
musiklärarstudenterna se möjligheter i att förändra undervisningen genom att tänka, reflektera 
och agera flexibelt och respektfullt i mötet med eleverna. I en interkulturell kurs 
sammanfördes musiklärarstudenter från USA och Sverige för att utveckla en djupare 
förståelse om vad det innebär att vara ha en annan kulturell bakgrund. Genom att besöka 
varandras hemländer och skolsystem fick studenterna mycket att reflektera över, exempelvis 
hur den amerikanska musikundervisningen var starkt präglad av solmisation och hur positiv 
effekt den hade på undervisningen, respektive hur pop-och rock i ensemblesättning med 
trummor, bas och gitarr präglade den svenska musikundervisningen. Genom utbytet fick 
musiklärarstudenterna möjlighet att se olikheter och möjligheter i varandras kulturer samt 
diskutera varför respektive lands traditioner ser ut som de gör. Burton, Westvall och Karlsson 
(2012) slutsats med studien är att universiteten behöver se utanför sitt traditionella sätt att 
utbilda musiklärare eftersom skolorna och elevgruppen förändras. För att ge 
musiklärarstudenterna förståelse för interkulturalitet behöver utbildningarna ge studenterna 
möjlighet att ”going away to return home” (Burton, Westvall & Karlsson, 2012 s 99) – vilket 
innebär att studenterna får verktyg för att kritiskt reflektera över sina förkunskaper och 
samtidigt möta det som är nytt och obekant.  
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METOD	
I detta kapitel presenterar jag den metodansats som jag har använt mig av i min forskning. Jag 
beskriver även hur urvalet och genomförandet av studien har gått till samt berättar om de 
etiska överväganden som jag har gjort.   
 
Metodansats 
Jag har valt att använda mig av etnografi som metodansats till min forskning, en metod som 
växte fram på slutet av 1800-talet inom antropologisk forskning (Lalander, 2013). Etno 
betyder ”folk” och grafi betyder ”beskriva”, men ordets stora innebörd betyder ”ett speciellt 
närmande till den mänskliga situationen” (Lalander, 2016 s.93). En grundförutsättning i 
etnografin, eller fältforskning som den också kallas, är att forskaren är närvarande i 
verksamheten som undersöks genom att observera de sociala och kulturella handlingar som 
uppstår i en viss miljö. I mitt fall valde jag att närvara i musikundervisning på 
språkintroduktionsprogrammet för att försöka få syn på de handlingar som är intressanta för 
studiens syfte och frågeställningar. Utöver detta kännetecknas etnografin av att empiri samlas 
in genom flera olika typer av data för att forskaren ska få en så detaljrik bild som möjligt av 
det fält som forskas (Elvstrand, Högberg, Nordvall, 2015). För att öka min förståelse samt 
bredda min empiri valde jag därför att samla in empiri genom observation, fältanteckningar 
och intervjuer. Genom intervjuer med de verksamma musiklärarna fick jag även möjlighet att 
se verksamheten utifrån deras perspektiv. Eftersom etnografi handlar om att närma sig 
människors perspektiv på tillvaron (se Lalander, 2016) tyckte jag att metodansatsen är 
passande för studiens syfte.   

Tolkningar	av	första,	andra	och	tredje	graden		
För att analysera empirin som har samlats in har jag valt att använda mig av ett 
tolkningsarbete gjord av Fangen (2005). Den är uppdelad i tre faser som kallas tolkningar av 
första, andra och tredje graden.  
 
I den första graden beskriver forskaren det som har hörts eller setts under observationen. ”Det 
handlar huvudsakligen om en nedtecknad vardagsföreteelse eller naturaliserade tolkningar av 
vad som händer på fältet” (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015 s 221). Intressant att 
observera i den första gradens tolkning kan exempelvis vara känslostämningar i ett klassrum, 
lektionsinnehåll, vilka elever som tar plats och hur grupper tar form. Förutom anteckningar 
från observationen ska även inspelade intervjuer med informanterna transkriberas och tolkas 
en första gång. Utifrån ett fågelperspektiv snävas observationerna och intervjuerna in på 
specifika företeelser som sedan skapar det underlag som vidare ska analyseras (Elvstrand, 
Högberg, Nordvall, 2015). Detta gör jag i resultatredovisningen när jag genom första gradens 
tolkning presenterar studiens utvalda empiri.    
 
Tolkning av andra graden handlar om att överskrida deltagarnas ”common sense”-förståelse 
(Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015 s.225). Detta innebär att forskaren genom sin tolkning 
kan använda sig av abstrakta begrepp som är bortanför informanternas ord och handling 
(Fangen, 2005) Genom ytterligare analys och reflektion av den utvalda empirin ska forskaren 
vända det självklara och uppenbara till akademiska, vetenskapliga och teoretiska begrepp. Här 
ska forskaren försöka se de sociala och kulturella mönster som finns i den insamlade empirin 
(Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). Detta gör jag i resultatanalysen genom att sätta 
resultatet i relation till tidigare forskning och bakgrundslitteratur.  
 
I den tredje graden är forskarens ambition att ifrågasätta deltagarnas tolkningar och hitta 
dolda mönster. Förutom att förstå människorna som studeras och deras handlingar ska 
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forskaren även kritiskt reflektera över deltagarnas självförståelse utifrån teoretiska perspektiv 
för att hitta de dolda ”sanningar” som ligger bakom människornas handlingar. Detta kan 
exempelvis vara strukturer, omedvetna processer och maktförhållanden (Fangen, 2005). Detta 
gör jag när jag diskuterar resultatanalysens resultat med hjälp av bakgrundslitteratur och 
tidigare forskning i avsnittet diskussion.  
 
Urval	och	genomförande 
Till min studie ville jag intervjua musiklärare från minst tre olika gymnasieskolor för att få en 
bredare bild av hur musikundervisningen på språkintroduktionsprogrammet kan se ut samt se 
vilka likheter och skillnader som finns i verksamheten. För att hitta dessa informanter krävdes 
ett förarbete där jag först fick leta fram gymnasieskolor som hade språkintroduktionsprogram. 
Eftersom jag inte hittade några kontaktuppgifter direkt till musiklärare fick jag gå genom 
gymnasieskolornas administratörer för att tillslut kunna konstatera att ingen av dessa skolor 
erbjöd musikundervisning till sina nyanlända elever.  Jag började om mitt sökande och riktade 
in mig mer på gymnasieskolor som erbjöd både språkintroduktionsprogram och estetiska 
musikprogrammet eftersom det då skulle finnas musiklärare på skolorna. Trots 
kombinationen av de båda programmen visade det sig att det inte var garanterat att 
musikundervisning för språkintroduktionsprogrammet fanns. Efter några veckors letande fick 
jag kontakt med 5 stycken musiklärare som arbetade på tre olika gymnasieskolor. En av 
skolorna låg i norra Sverige och därför valde jag att endast intervjua informanten via 
videosamtal. De andra två skolorna, som låg i mellersta Sverige, valde jag att besöka för att 
samla in min empiri genom observation och intervjuer.  

Observation		
Centralt för etnografi är att forskaren befinner sig i den miljö, i detta fall klassrummet, där 
forskningen sker (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). På grund av den begränsade 
tidsramen för arbetet gick det inte att få till observation av alla informanternas undervisning. 
Totalt observerade jag fyra lektioner, varav tre stycken undervisades av samma lärarpar och 
den fjärde undervisades av en lärare individuellt. Anledningen varför jag observerade tre 
respektive en lektion hos de olika informanterna var eftersom deras scheman såg olika ut. 
Antingen var all språkintroduktionsundervisning schemalagd på en dag eller så var de 
utspridda över hela veckan. Under observationerna satt jag vid sidan om undervisningen och 
höll låg profil för att inte störa lektionen. Av etiska skäl (se avsnittet Etiska överväganden) 
valde jag att inte spela in eller filma några lektioner utan istället förde jag fältanteckningar 
enligt ett observationsschema (se bilaga 3). Jag antecknade hur rummet såg ut, vad det fanns 
för tillgång till instrument, hur stämningen i klassrummet var, lektionsinnehållet och 
människornas handlingar och ord (se Lalander, 2016). Jag valde att observera lektionerna 
innan intervjuerna för att öka min egen förförståelse av språkintroduktionsprogrammet, samt 
att jag kunde fråga musiklärarna efteråt om det var några frågor som uppstod i samband med 
observationen.    
 
Intervju		
Enligt etnografisk metod ska även empiri samlas in via samtal och intervjuer med de 
människor som finns i verksamheten (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). Jag valde att 
kombinera observationen med kvalitativa intervjuer med de fem informanterna som jag fick 
kontakt med. Först var min planering att bara göra gruppintervjuer eftersom flera av 
informanterna arbetar tillsammans på gymnasieskolorna, men på grund av schemakrockar 
gick detta endast att få till på en av skolorna. Den andra gruppintervjun som presenteras i 
resultatredovisningen har jag valt att skriva ihop trots att intervjuerna var individuella. Detta 
beslut tog jag eftersom lärarna samplanerar och arbetar tätt ihop på skolan, vilket även 
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märktes på vad de sa i intervjuerna. Den femte informanten valde jag att intervjua över 
videosamtal av den orsaken att informanten bodde långt bort och jag inte hade möjlighet att 
besöka gymnasieskolan inom tidsramen för denna studie.  
 
Jag har använt mig av en semistrukturerad intervju med öppna frågor för att inte påverka 
informanternas svar (se Back & Berterö, 2015). Inför intervjuerna gjorde jag en intervjuguide 
(bilaga 1) innehållandes de frågor jag ville belysa för att få svar på mina frågeställningar 
(Back & Berterö, 2015). Jag spelade in intervjuerna med inspelningsapparat och 
transkriberade detta senare på dator för att vidare kunna tolka intervjuerna. Intervjuerna var 
mellan 30-60 minuter långa.  
 
 
Etiska	överväganden  
I Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) står det vilka skyldigheter forskare har 
gentemot dem som medverkar i forskningen. I enlighet med informationskravet skickade jag 
först ut mail med information till mina informanter där de fick veta vad min studie gick ut på 
och vad deras uppgift skulle bli. De blev även informerade om att deltagandet är frivilligt och 
att de när de vill har rätt till att avbryta sin medverkan i studien. När informanterna svarade att 
de ville ställa upp och vara med i studien gav de sitt godkännande enligt samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom mitt syfte var att undersöka musiklärarnas arbete och inte 
på något sätt studera elevernas handlingar i klassrummet tog jag beslutet att inte inhämta 
samtycke från varje enskild elev. Jag tog även beslutet att inte filma eller spela in 
observationerna av den anledning att eleverna inte skulle känna sig granskade och utsatta 
under lektionerna eftersom detta skulle kunna påverka undervisningen. Däremot bad jag 
lärarna att berätta för eleverna att jag skulle sitta med på lektionen och föra anteckningar, med 
betoning på att det var lärarnas undervisning som jag observerade. Enligt 
konfidentialitetskravet har informanterna fingerade namn i studien så att de inte oavsiktligt 
kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2011). 
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RESULTATREDOVISNING		
I detta kapitel presenterar jag, enligt första gradens tolkning, vad som har hänt under 
observationerna och vad som har sagts under intervjuerna. Vidare analyserar jag de specifika 
företeelser som jag finner intressanta för studiens syfte och frågeställningar i avsnittet 
resultatanalys.  
 
Gymnasieskola	1  
I en tätort på cirka 18 000 invånare besöker jag en gymnasieskola där Anders och Bosse 
arbetar som musiklärare. Vanligtvis arbetar de på skolans estetiska program men nu har deras 
tjänst utökats med att undervisa språkintroduktionsklasserna. Jag glider in i klassrummet 
lagom för att se när de avslutar en ensemblelektion med en estetklass. Tydligen har schemat 
uppdaterats och det finns tid för mig att få en rundtur och en kaffe i personalrummet innan 
lektionerna sätter fart. I personalrummet får jag veta bakgrundsfakta om skolan och i vilken 
grad orten har tagit emot nyanlända. Jag får även veta att Anders och Bosse endast har haft 
musikundervisning i språkintroduktionsklasserna de senaste fem veckor, så verksamheten är 
alldeles ny på skolan.  

Observation		
Vi går tillbaka till ensemblesalen där estetiska programmet tidigare varit. Det är en stor 
ensemblesal där alla bruksinstrument finns. Bosse berättar att de har fått köpa in en 
klassuppsättning av gitarrer för att kunna undervisa enligt grundskolans kursplan som 
språkintroduktionseleverna ska läsa. Det börjar droppa in elever i klassrummet samtidigt som 
Bosse granskar elevlistan och upptäcker att det står med tre nya namn på dagens klasslista. 
Han kommenterar att listan ser annorlunda ut från lektion till lektion, och fortfarande finns det 
en elev i klassen som inte ens finns med i systemet. Jag lägger märke till att det finns en 
könsuppdelning i klassen där killarna sitter på ena sidan av rummet och tjejerna på den andra.  
 
När 18 stycken elever har ropats upp börjar Bosse lektionen med att klappa rytmer som 
eleverna får härma. Först klappas det fjärdedelar, åttondelar och sen alla elevernas namn. Med 
glimten i ögat leder Bosse sedan uppsjungning beståendes av Hej haj hoj, vokalljud och 
ordspråk som tala är silver och sjunga är guld. Under tiden går Anders omkring bland 
eleverna, hjälper dem att hitta tonerna och ber någon elev att lägga undan telefonen. Han 
stannar till vid trumsetet där han sätter sig och spelar med.  Eleverna verkar uppskatta 
uppsjungningen och stämningen är munter och fnittrig. Efteråt sätter Anders på inspelningen 
av Triads Tänd ett ljus som eleverna ska jobba med på lektionen. Han går igenom uttalet och 
förklarar låtens text med stora kroppsliga rörelser hur det är kallt och mörkt där ute men snart 
blir det vår och då blir det ljusare igen. Eleverna nickar att de förstår. Tillsammans sjunger de 
igenom några rader, innan det är dags att dela upp klassen i två ensembler. Jag följer med 
Anders och den ena ensemblen till ett grupprum i närheten. Eleverna får ta plats vid piano, 
trummor, bas och gitarr för att sedan spela ackorden D och A som lärarna tidigare lektioner 
redan har lärt ut. Jag observerar att eleverna verkar tycka om att spela och det låter bra när de 
byter ackorden på de olika instrumenten.  
 
Nästa lektion som är efter lunch kommer igång tjugo minuter sent. Vid uppropet blir det en 
betryckt stämning i klassrummet när en elev berättar att hen har varit på domstolsbesök.  I den 
här klassen är det stort bortfall och det är endast 10 stycken som har kommit på dagens 
lektion. Lektionsinnehållet är samma som lektionen tidigare och Anders börjar med att klappa 
olika rytmer som klassen ska härma. Han blir dock avbruten eftersom klassen är nyfikna på 
vem jag, åskådaren i hörnet, är. Jag presenterar mig själv och får vara med och klappa mitt 
namn. Vid uppsjungningen sjunger eleverna, liksom den tidigare klassen, med ett stort 
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engagemang. Efter genomgången av Tänd ett ljus stannar jag kvar i klassrummet med Bosse 
och en grupp killar som sprider ut sig på de olika instrumenten. Eleverna får byta mellan alla 
instrument och verkar genuint glada av att få musicera. Jag lägger märke till att det svåraste 
instrumentet verkar vara trummorna där eleven har i uppgift att både räkna in och hålla takten. 
Bosse behöver hjälpa till och det krävs flera omtag innan både trummisen och de andra 
eleverna blir något så när samspelta. 
 
Den tredje och sista lektionen har även denna gång samma upplägg. Efter den fnittriga 
uppsjungningen följer jag med Anders till grupprummet. En ensemble bestående av 5 tjejer 
övar på Tänd ett ljus och Anders går runt och instruerar till eleverna som nu verkar trötta för 
dagen och har svårt att hitta fokus. Anders upptäcker att en elev gillar att sjunga och ger 
henne mikrofonen för att sjunga melodin solo. Han ger henne extra mycket uppmärksamhet 
och de övar på melodin och uttal. Det märks att hon blir glad och stolt över att vara solist och 
säger när vi går ut ur klassrummet att hon ska öva tills nästa vecka.  
 
Intervju	med	Anders	och	Bosse		
Efter den sista lektionen fyller vi på kaffekopparna och sätter oss i arbetslagets arbetsrum. 
Anders och Bosse berättar att det har varit jobbigt de senaste veckorna eftersom denna typ av 
undervisning har varit helt ny mark för dem. De har inte fått någon speciell utbildning av 
skolan mer än någon studiedag som har handlat om språkintroduktionsprogrammets 
infrastruktur. De menar att systemet är så nytt för alla och de har fått känslan av inte ens 
skolan har full koll på vad musiklärarnas uppdrag är. 

Bosse: Jaha nu är det massa invandrare som inte kan språket som ska läsa musik. Den enda frågan 
som vi hade egentligen var om vi skulle spela deras musik. Om vi skulle vira oss in i det där och 
lära oss spela någon jäkla raga från Afghanistan. Men det är ju ingen idé. Det sa vi väl ganska 
snabbt att det där skiter vi i? 

Den första tanken som slog Bosse när han fick veta att han skulle undervisa 
språkintroduktionselever var om det betydde att de var tvungna att lära sig elevernas 
musikkulturer. Eftersom de båda kände sig obekväma i att spela musik från andra delar än 
västvärlden bestämde de sig istället för att låta svenskan vara i fokus i musikundervisningen, 
något som också var uppdraget från skolans ledning. De är fortfarande inte säkra på hur 
examinering och betygsättning ska gå till och det finns ingen färdig planering. De menar att 
tiden får visa i samband med att de blir varmare i kläderna och mer vana vid 
undervisningssituationen.  
 
Att ha tyngdpunkt i svenskan tolkade lärarna till en början som att de skulle lära eleverna 
musikfaktaspråk men snart upptäckte de att detta var svårt när eleverna inte kunde svenska 
språkets grunder än. Då bestämde de sig för att deras språkinriktade metod fick gå ut på 
svensk repertoar med låttexter de kunde förklara för eleverna, som ovanstående exempel med 
Tänd ett ljus. Bosse tycker att det är svårt att hitta svenska låtar som har rätt nivå för eleverna. 
Han menar att det är lätt att hamna i ”Bä bä vita lamm”-träsket eftersom det är början till 
svenska elevers musikbakgrund, men det känns inte så häftigt att undervisa i. De berättar även 
att musikhistoria är ett svårt lektionsmoment eftersom eleverna saknar den västerländska 
historian. 

Bosse: De har inte referenser hur som helst, man kan inte säga ”tänk på att det är som Spanien är 
ett land eller Bä bä vita lamm och sånt där”. Det finns ju inte. […] Elvis vet de inte vem det är. 
Beatles funkar inte. Så allt är nytt på ett annat sätt.  
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De problematiserar att kursplanen är omfattande och säger att det är omöjligt att göra allting 
på ett år. På de fem veckor som de har undervisat i ämnet har de upptäckt att de flesta 
kriterierna är komplexa. De berättar att det de har kämpat mycket med puls och takt för att få 
eleverna att spela samtidigt och Anders tycker att ackords-biten är svår också eftersom 
eleverna inte har samma motorik och vana i att ta ackord som svenska eleverna får av nioårig 
grundskola. De nämner en elev som hanterade arabiska stränginstrumentet oud mycket 
skickligt men som blev frustrerad när gitarren, som till synes kan verka lik instrumentet, inte 
alls fungerade likadant.  
 
Det som bekymrar lärarna är att eleverna ofta stannar hemma från lektionerna. Anders menar 
att eleverna är väldigt trötta och att han märker av en tankspriddhet på lektionerna. När 
lärarna provade att visa västerländska rockhistorien på film upptäckte de att det upplägget inte 
gick hem hos eleverna. De menar att eleverna inte gör så mycket annat än att titta på tv och 
filmer på asylboendet och därför behöver inte eleverna filmtittande även på lektionen. Den 
dagen ändrade de snabbt upplägg på lektionerna så att nästkommande klasser fick en annan 
planering. De berättar att undervisningen ofta förändras under dagen i takt med att de ser hur 
undervisningen fungerar eller inte. De menar att det tar tid, dels ska ju även eleverna lära 
känna vilka lärartyper de är och på vilket sätt de undervisar.  
	
Gymnasieskola	2	
I en mindre tätort med cirka 10 000 invånare möter jag musiklärarna Chris och Daniel som 
under ett läsår undervisar cirka tvåhundra elever på språkintroduktionsprogrammet. Två 
gånger i veckan träffar de eleverna för att ge dem möjlighet att klara av kursplanens alla 
kriterier på en termin. Förutom att undervisa i språkintroduktionsklasser arbetar Chris som 
bas och medialärare och Daniel som piano- och ensemblelärare på skolans estetprogram. 	
 
På grund av schemakrock får jag inte möjlighet att se när Daniel undervisar hans 
språkintroduktionsklasser. Jag får däremot observera Chris lektion och möter de båda efteråt 
för att ha enskilda intervjuer. I resultatredovisningen har jag valt att skriva ihop deras 
intervjuer till en eftersom de arbetar på samma skola och har liknande tillvägagångssätt och 
planering när de arbetar. 
 
Observation		
Chris och Daniel arbetar på en nybyggd skola med fräscha lokaler. I klassrummet, där Chris 
möter mig, finns det en klassuppsättning av gitarrer och pianon. Endast fyra elever kommer 
till lektionen och Chris berättar att det händer att det blir bortfall ibland eftersom eleverna har 
praktik eller måste besöka migrationsverket. Eleverna har olika nationaliteter och ger ett 
första intryck av att vara försiktiga och blyga när de sätter sig på stolarna Chris har ställt ut 
framför tavlan. Han berättar för eleverna att idag är det dags för gitarr-introduktion, varpå han 
frågar om eleverna har spelat gitarr förut och alla skakar på huvudet. Han går igenom 
gitarrens delar och när han berättar om stämskruvarna förklarar han ordets likhet med 
skruvarna på mixerbordet och hur klädhängarna på väggen är uppsatta med skruvar. Eleverna 
nickar att de förstår. Vidare går Chris till tavlan där han målar upp gitarrens hals och visar 
pedagogiskt hur bilden stämmer ihop med den verkliga gitarren. Alla elever får varsin gitarr 
och ganska snabbt kan de ta både ackorden D och A. Chris frågar eleverna hur många slag det 
är i en takt varpå han får frågetecken till svar. Han berättar att det är fyra fjärdedelar och de 
repeterar fyra slag på varje ackord tills de blir samspelta. Chris bryter av lektionen för att 
lyssna på en dansbandslåt. Han har skrivit ner några textrader på tavlan som han går igenom 
och eleverna skrattar när de försöker säga tungvrickaren Snabbköpskassörskan och säger att 
det är ett svårt ord. Efteråt när eleverna får i uppgift att arbeta själva på gitarrerna för att vänja 
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sig med ackordbytena lägger jag märke till att eleverna har svårt att fokusera. Medan Chris 
går runt och hjälper enskilda elever med ackorden är det flera mobiltelefoner som åker fram. 
För att avsluta lektionen tar Chris fram cajon och kopplar in elbasen i förstärkaren. Han 
undrar om jag vill vara med och spela trumkomp på cajon, vilket jag gärna gör de sista fem 
minuterna av lektionen. Tillsammans med eleverna som fortfarande spelar gitarr avslutar vi 
med dansbandslåten i ensembleform, kompade av eleverna på gitarr.    
 
Intervju	med	Chris	och	Daniel		
Att arbeta i språkintroduktionsklass var inget som Daniel hade räknat med att få göra, när han 
tog examen på Musikhögskolan 2006 hade han siktet på estetprogrammet eftersom det var där 
han ville jobba. Nu säger han att lektionerna med språkintroduktionsklasserna är hans 
favoritlektioner i veckan då det är ett roligt avbrott från den ordinära undervisningen med 
estetprogrammet. Chris tycker också det är ett roligt yrke och berättar att det var naturligt för 
honom att ta tjänsten eftersom han både har arbetserfarenhet av högstadiet och med barn med 
särskilda behov, vilket han menar är en närliggande pedagogik. Han tillägger att 
musikundervisning med språkintroduktionsprogrammet kräver en genomtänkt pedagogik och 
en erfarenhet hos läraren i att undervisa i olika nivåer parallellt och därför är det inte ett yrke 
för nyexaminerade lärare.   
 
Både Chris och Daniel tycker att eleverna har en engagerad och positiv inställning till 
undervisningen även om de ibland har svårt att förstå varandra. Ibland kan språkhindren eller 
motoriksvårigheter göra att de blir frustrerande och negativa och då har de svårt att nå målen. 
Chris tror att eleverna är ganska nervösa till en början eftersom undervisningsformen är 
främmande för många men att de snart tycker det är roligt. Han menar att praktiskt-estetiska 
ämnena är viktiga eftersom eleverna annars spenderar mycket tid med att läsa och skriva.   

Chris: Det bästa tycker jag ändå är, vissa delar är bortanför språket också. Så… det är ju väldigt 
praktiskt att spela (musik), och de är ju på olika nivå i svenskan. Och det är inte så många andra 
ämnen som är så, gymnastiken är väldigt praktisk. Det är mycket lättare i musiken att visa och 
härma.  

Daniel: Det är klart att musik kan vara kul och lustfyllt även när man spelar själv, men även på den 
här nivån blir det väldigt stort på något sätt när man får spela ihop och man märker wow! 

Lärarna är överens om att det finns likheter med musikundervisningen i en högstadieklass. 
Den största skillnaden är det höga tempo och progression som krävs för att eleverna ska hinna 
få betyg. Tillsammans har Chris och Daniel planerat terminen utifrån kursplanens olika 
moment som de sedan examinerar i både praktiska och teoretiska prov. 

Chris: I början utgick vi mycket från målen i kursplanen, men de är ju ganska flummiga de målen. 
Det är svårt att säga ganska exakt och så är det många elever och många namn som cirkulerar. Och 
det blir svårt att säga att ”du har gjort det här och det här”, ”Den här biten har du kvar”. Så därför 
har vi gjort att när vi tittar på saker så är vi väldigt praktiska…(…) Hos ett vanligt högstadiet 
handlar det mycket om betygsättning och bedömning men i de här grupperna, kommer de upp till 
ett E så gör de det väldigt bra. Så det är inte så mycket betygsdömning och högre betyg. Det är 
sällan någon får högre än E i den här kursen. 

Att Skolverket arbetar med kartläggning och bedömningsstöd för musikundervisningen är 
ingenting de är insatta i men något som de menar behövs.  

Daniel: Bedömning och betygsättning är ju så svårt, så all hjälp är ju bra. Jag menar, det kanske 
hjälper att få mer likhet mellan olika skolor och olika lärare också, så det blir samma villkor. 
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Ackords- och ensemblespel är moment som fungerar extra bra i undervisningen, tack vare 
deras planering där de pedagogiskt går igenom ett instrument i taget.  Desto svårare tycker de 
att musikhistorien är. Daniel berättar om en situation där en kollega hade berättat om blues 
och slavhandeln i USA och hur vissa elever märkbart blev obekväma eftersom det var första 
gången som de fick höra om detta. De problematiserar även elevernas avsaknad av 
västerländska musikaliska referenser. Vissa elever kommer från kulturer där det knappt spelas 
någon musik och andra har en musikbakgrund med ett för lärarna främmande tonspråk. Det 
gör det svårt tycker Chris eftersom musik är en stor del av det svenska kulturarvet. Både Chris 
och Daniel menar att ungdomar som är uppvuxna i Sverige kan relatera till musik och 
faktaspråket, de vet vilka Beatles och Madonna är och de känner till var musiken kommer 
ifrån. Fortsättningsvis berättar Chris att hans elever från Syrien känner till västerländsk 
konstmusik som Bach och Beethoven och att de kan använda sig av solfége (solmisation). 
Även om det är användbart när eleverna lär sig piano berättar Chris att han kan det tillräckligt 
bra för att använda det i undervisningen.  
 
Lärarna tycker att det är roligt att få insikt i elevernas musikkulturer genom att eleverna får ta 
med sig instrument till lektionen så de kan spela tillsammans. Chris berättar om en elev som 
tog med sig en dambura (asiatiskt stränginstrument) och Chris reaktion var ”det här låter inte 
bra, han kan inte spela”. Chris menade att det först lät konstigt med rytmerna och tonspråket 
men när han fick se samma stycke på youtube insåg han att eleven var riktigt skicklig på 
instrumentet. Chris skrattar när han inser vilken kulturkrock det lätt kan bli. Daniel berättar 
även att eleverna har fått skapa musik i Garageband vilket var ett roligt moment eftersom det 
blev intressanta kompositioner med blandning av västerländsk musik och musik från 
mellanöstern. 

Daniel: De kanske hittar någonting som är åt deras håll som de blandar med något västerländskt. 
Så det blir spännande grejer liksom.  

Varken Chris eller Daniel har fått någon speciell utbildning i hur man arbetar i ett 
mångkulturellt klassrum. Daniel säger att när han gick på musikhögskolan var inte denna 
ökning av invandrare något som någon hade kunnat förutspå och det därför inte var aktuellt 
med mångkulturell didaktik. När Chris själv gick musikhögskolan så var det inte aktuellt att 
få någon utbildning i hur man arbetar med en flerspråkig klass. Han säger även att detta inte 
är något han har saknat eftersom samhället förändras hela tiden. Han jämför med hur 
ungdomarnas intresse för instrumentspel har förändrats de senaste åren.  

Chris: Jag har jobbat mycket med rockband men ungdomar har slutat med det, istället vill alla sitta 
vid datorer och det finns det ju nästan inga musiklärare som kan det. […]  För när jag gick 
musikhögskolan, nu är det ju typ 20 år sedan jag gick ut, den släpar ju efter så mycket samhällets 
utveckling. Så man blir utbildad för en verklighet som är tio år tidigare. För musikhögskolan sitter 
med sina lärare som sitter med äldre kunskaper.  

 
Gymnasieskola	3  
I en tätort med 60 000 invånare arbetar Ebba som musiklärare på 
språkintroduktionsprogrammet. Skolan hon arbetar på har inget estetiskt program men trots 
det har skolan valt att erbjuda musikundervisning till skolans språkintroduktionselever. På 
grund av den långa distansen väljer jag att inte observera Ebbas undervisning utan vår intervju 
sker via videosamtal.    
	
Intervju	med	Ebba	
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Ebba inleder intervjun med att säga att hon har hamnat i en helt ny musiklärarroll. På min 
fråga vad hon tycker om jobbet skiner hon upp i ett leende och säger att hon älskar sitt jobb, 
det är fantastiskt och underbart på många sätt, men även mycket utmanande och krävande. 
Hon säger att eleverna är motiverade och visar stor tacksamhet och respekt.  
 
Ebba berättar att hon kom in som lärare två i ett kollegium som idag är på tre personer. Till en 
början bestod arbetet av att trolla med knäna eftersom allting var så nytt. Eftersom det inte 
finns en tydlig utarbetad arbetsplan för språkelever och nyanlända elever i andra ämnen än 
svenska fick hon tillsammans med sina kollegor hitta en fungerade pedagogik eftersom de 
inte har någon tolk som kan hjälpa med översättning.  

Ebba: Alltså måste vi själva göra det för det är ju helt orimligt att följa läroplanen med elever som 
kommer, som inte kan svenska, vissa är analfabeter, vissa har aldrig gått i skolan, vissa har gått i 
skolan. 

I ett egenkomponerat kompendium har hon tillsammans med kollegorna försökt att tydliggöra 
vilka kunskapsmål eleverna behöver nå för att bli godkända i ämnet. Genom webbkameran 
visar hon hur det först står ett mål (exempelvis sång, ensemble eller musikskapande) med en 
kortfattad förklaring om vad det innebär. På baksidan finns det svenska glosor med 
musiktermer som eleverna måste ha koll på för att bli godkända. Genom att använda detta 
kompendium kan eleverna tydligt se om de har klarat av ett mål genom att de blir gröna på sin 
bedömningsmatris.  
 
På min fråga om vad som är svårast med kursplanen får jag som svar ensemblespel. 
Anledningen är eftersom det är så stora grupper med elever som hinner glömma bort 
fingersättningarna medan hon går ett varv i lektionssalen. Eleverna har även ingen möjlighet 
att öva mellan lektionerna, vilket Ebba menar är nödvändigt för att klara av motoriken. I bästa 
fall kan det finnas en gitarr eller ett gammalt piano på asylboendet där eleverna bor, men detta 
är ingen självklarhet.  
 
Ebba problematiserar även att språkintroduktionseleverna ska klara av nio års grundskola på 
ett år. De som når godkänt betyg i ämnet är de elever som är duktiga i svenska, har 
studieteknik och så lugnt omkring sig att de ändå kan sova om nätterna. 

Ebba: Ja, men tänk själv. Du kastas in i skolan i Afghanistan. De läser från höger och har 
krumelurer till bokstäver. Tänk om vi skulle dit, vad skulle vi behöva för att förstå vad de säger? 
Det är ju det, det är ju lika svårt för dom som för oss att komma hit. Jag brukar försöka tänka så 
ibland, hur skulle det vara för mig om jag hamnade i en klass i Afghanistan där de inte ens har 
vanligt alfabet? […] Men man kan säga att de som hinner få betyg är duktiga generellt i svenska, 
som har det så pass runt sig att de orkar med skolan och har studieteknik och sover på nätterna. Ja. 
Är man analfabet och kommer så är det väldigt svårt att hinna för då har man fullt sjå med att läsa. 

Ebba berättar vidare att det är vanligt att eleverna ramlar in i klassrummet allt eftersom och 
ibland börjar lektionen med endast tre elever vilket gör att det inte är hållbart att följa 
planeringen som först var tänkt. Hon säger att det är ett ”evigt roddande” eftersom eleverna 
periodvis inte orkar att vara bland andra människor och ljud. Det är ett av yrkets dilemman, 
menar Ebba, att eleverna har med sig sådant bagage av trauman och mår dåligt. Hon 
problematiserar att eleverna kommer hit med hög motivation, med stora drömmar om att 
utbilda sig till läkare eller advokat, men så blir de sänkta när de inser hur svårt det är att lära 
sig språket och komma in i svenska samhället. Hon säger att en stor del av arbetet handlar om 
att möta elever med trauman i bagaget men hur man som lärare arbetar med detta saknas i 
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hela arbetet. Hon berättar att kollegiet har försökt att få mer stöd för att handskas med den 
empatitrötthet som de känner.  

Ebba: I en vanlig klass finns det ju också elever som mår dåligt, det finns ju alltid i vårt samhälle. 
Men när det är stora grupper som kommer från krig. De kommer från död. De kommer från flykt. 
Det är hardcore och vi är inte vana i vår fina lilla svenska bubbla att möta det så. […] Det blir att 
man möter det hela tiden och blir engagerade i eleverna. Och det har vi försökt påtala att vi vill ha 
mer stöd. För den psykosociala biten 

Ebba känner att skolan, och kanske framförallt studievägledarna, inte alltid har förståelse för 
vad musikämnet egentligen innebär. Hon menar att vetskapen om vad det innebär att få betyg 
i musik måste förtydligas i alla led. Hos rektorer, lärare och elever eftersom många tror att 
musik är ett ämne som mest är roligt och enkelt. 

Ebba: Att det inte bara är jargong att musik kan man få betyg i – för det kan man inte!   

Hon känner att kommunen inte prioriterar språkintroduktionsprogrammet och att ekonomiska 
resurser saknas. Ebba anser exempelvis att det behövs mindre grupper för att eleverna ska få 
en bra undervisning, ibland är hennes grupper upp mot 27 stycken. Hon säger att hon lär sig 
hela tiden av undervisningen men att hon kan sakna att ha undervisningsstöd, speciellt i 
pedagogiska tillvägagångssätt som fungerar i stora, flerspråkiga grupper. Hon pratar om att ta 
vara på de duktiga eleverna, guldkornen, och hur hon kan använda sig av deras kunskap för 
att lära andra. 
 
Ebba tror att det styrker elevernas utveckling om lärare kan ta till vara på deras musikkultur i 
undervisning. Hon tycker det är intressant att det som är så självklart för oss som är uppväxta 
i västerländska kulturen kan vara så svårt för andra och menar att musiklärare borde lyssna in 
sig på andra skalor och ha andra referenser än Elvis Presley och blues för att få elevernas 
förståelse. Dock har inte Ebba hunnit införskaffa detta själv än, men hon tycker att det är 
viktigt och det är något som hon vill fördjupa sig mer i senare när det ges tillfälle. 

Ebba: Visst, vi ska ju lära ut det vi har i vår musiklärarutbildning. Men vi måste också lyssna in 
vad de har. Och det känner jag att jag inte alls har tillräckligt med kunskaper om andra 
världsmusik. Jag har inte hunnit införskaffa mig det. Däremot är det ju härligt och fantastiskt. 

 
Resultatanalys	 
I detta kapitel tolkar jag, enligt andra gradens tolkning (Fangen, 2005), den utvalda empirin 
genom att försöka se de kulturella och sociala mönstren och sätta det i relation till 
akademiska, vetenskapliga och teoretiska begrepp hämtade ur tidigare forskning och 
bakgrundslitteraturen. 

Lärarnas	förutsättningar	och	utmaningar		
Informanterna visar en positiv inställning till att undervisa på språkintroduktionsklass. Ebba 
uttrycker att det är fantastiskt och Daniel berättar att det är hans favoritlektioner i veckan. En 
förutsättning informanterna upplever i musikundervisningen är att eleverna är engagerade och 
nyfikna på musikundervisningen vilket jag även uppfattar i mina observationer. Trots att 
eleverna har olika kulturella bakgrunder känner de en tillhörighet i språkintroduktionsklassen 
där de gemensamt har erfarit att komma till ett nytt land där de ska lära sig ett nytt språk 
(Sharif, 2017).  
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Informanterna upplever liknande utmaningar i arbetet med musikundervisning på 
språkintroduktionsprogrammet. De är alla överens om att kursplanen ställer höga krav på 
eleverna som på kort tid ska uppfylla alla kriterier för att bli godkända i ämnet utan att ha gått 
nio år i grundskola. Informanterna uttrycker att eleverna kan bli frustrerade på lektionerna 
eftersom språkhinder och motoriksvårigheter gör att de inte kan hålla det tempo som krävs för 
att klara av momenten. Att eleverna ska skaffa betyg i flera ämnen inom en bestämd tidsram 
menar Sharif (2017) leder till att eleverna känner sig stressade och oroliga.   
 
Ingen av informanterna har fått kompetensutveckling för att arbeta med nyanlända elever eller 
språkinriktad musikundervisning. För att musikaktiviteter ska tas på allvar i verksamheten 
krävs det att det finns lämpliga utbildningar som rustar för uppdraget (Ehrlin, 2012) men 
Ebba berättar att kollegiet på hennes arbetsplats har blivit nekade vidareutbildning på grund 
av ekonomiska resurser. Ebba lyfter att skolledningen, och framförallt studievägledarna, har 
dålig koll på vad som krävs för att få godkänt i ämnet musik. Hon upplever att det är ofta som 
studievägledarna placerar eleverna i musikundervisningen för att det finns en jargong om att 
musik är roligt och enkelt att få betyg i. Även Anders och Bosse instämmer i detta när de 
berättar att undervisningsuppdraget är så nytt att inte ens deras skola har koll på vad lärarnas 
uppdrag är. Även om Ehrlins (2012) avhandling utspelar sig på förskolor visar studiens 
resultat att det finns ett behov av förebildande kultur på gymnasieskolor eftersom 
informanternas skolledningar inte är tillräckligt insatta i varken 
språkintroduktionsprogrammet eller i musik som skolämne. För att förstå vilka förutsättningar 
och utmaningar som lärarna möter är därför viktigt att även de sätter sig in i verksamheten för 
att ge mer stöd till lärarna (Ehrlin, 2012).  
 
En annan utmaning informanterna upplever är att det inte finns någon tidigare utarbetad 
arbetsplan eller undervisningsstöd för musikundervisning i språkintroduktionsklass. Detta 
innebär att lärarna själva måste göra tydliga planeringar för att ge eleverna en adekvat 
undervisning och korrekt bedömning (SOU 2017:54).  Anders och Bosse, som endast har 
undervisat i fem veckor berättar att de inte vet hur de ska planera, examinera eller betygsätta 
eleverna och det visar på att det finns ett behov av undervisningsstöd. Daniel är av samma 
mening och tycker att han, trots att han tillsammans med Chris har en fungerande planering, 
ser behov av undervisningsstöd för att undervisning bli mer likvärdig. Detta problem förstärks 
av utbildningsdepartementets utredning (SOU 2017:54). som menar att kursplan och 
kunskapskriterierna ger för få stöd för att läraren ska kunna planera undervisningen och 
bedöma elevernas kunskaper när eleven är nybörjare i språket.  
 

Musikundervisning	på	språkintroduktionsprogrammet		
Att språkintroduktionsprogrammets fokus ligger på svenska språket (Skolverket, 2016a) 
betyder följaktligen att musikundervisningen ska interagera språket på grundläggande nivå. 
Bristen på undervisningsstöd gör att informanterna har olika syn på vad detta innebär. Anders 
och Bosse lägger sitt språkliga fokus på att använda låtar med vardaglig text där de genom 
text och rörelser förtydligar språket för eleverna medan Chris lär ut musikens fackspråk; vad 
som är gitarrens hals och skruvar. Att undervisa språkinriktat tycker Bosse är svårt. Han säger 
att det är klurigt att skapa undervisning som både passar elevernas svenskkunskaper och ålder. 
Han reflekterar över att undervisningen lätt kan bli barnslig men samtidigt så tycker han att 
barnmusikrepertoaren är väsentlig för att eleverna ska få samma musikaliska grunder som 
elever uppväxta i Sverige har. Enligt Sharif (2017) instämmer elever med tidigare 
skolbakgrund i detta genom att jämföra undervisningen med att de börjar i första klass igen.   
 



 
22 

Under mina observationer märker jag att klassgrupperna är i ständig förändring. När en elev 
berättar att hen har varit hos domstolen och nu väntar på besked får även jag som betraktare 
känna av den orolighet eleverna upplever. Ebba menar att detta är en utmaning i yrket, att 
eleverna som till en början är målmedvetna blir så besvikna när de inser hur svårt det är att ta 
sig in i samhället. Hon menar att detta bland annat påverkar elevernas mående och de andra 
informanterna instämmer i att eleverna är trötta och sinnesfrånvarande till och från på 
lektionerna. Även Skolverket (2017) visar att psykisk ohälsa hos eleverna är en av 
anledningarna till varför många elever inte hinner lära sig språket tillräckligt snabbt för att ta 
sig in på nationellt gymnasium. Ebba pratar om den empatitrötthet som hon och kollegorna 
känner av genom att undervisa nyanlända elever. Hon menar att hon tycker det är jobbigt att 
veta vad eleverna har gått igenom för att komma till Sverige och detta är något som hon 
hoppats få mer stöd i av skolan.   

Vad	är	musikkunskap?							
Samtliga informanter lyfter musikhistorien som ett komplext moment eftersom eleverna inte 
har samma musikaliska preferenser som de elever som gått i svensk skola en längre tid. De 
menar att musik är en viktig del av det svenska kulturarvet och att elever med svensk 
skolbakgrund känner till artister som Beatles, Madonna och Elvis Presley. Att informanterna 
problematiserar elevernas okunskap om musikhistoria visar att västerländsk populärmusik, 
företrädande från USA och England, har blivit en norm i svensk musikundervisning de 
senaste decennierna. Att samma populärmusik har gått i generationer sen 60-talet menar 
Westvall och Carson (2013) leder till att annan musik, exempelvis från andra kulturer, trängs 
undan.  
 
Att nyanlända elever är en heterogen grupp med olika kulturella bakgrunder leder till att 
eleverna har olika syn på vad utbildning är. Lilliedahl & Ehrlin (2016) menar att denna syn på 
utbildning kan krocka med lärarnas syn på hur undervisningen ska gå till. Att informanterna 
ifrågasätter elevernas musikaliska referenser kan tolkas som att de verkar utifrån en 
förgivettagen norm att västerländsk musik är det självklara att undervisa. Informanterna har 
flera exempel där eleverna tar med instrument som är typiska från deras hemländer, men 
informanterna tycker de låter främmande eftersom tonspråket skiljer sig från det de är vana 
vid. Lilliedahl och Ehrlin (2016) påstår att musikundervisningen med dess tonspråk och 
redskap inte bara behöver vara obekant för nyanlända eleven, läraren kan också vara obekant 
med den referensram som behövs för att förstå elevens kunskaper. Trots att eleverna kan 
hantera ackord- och melodispel på oud och dambura så menar informanterna att eleverna 
saknar musikaliska referenser för att få högre betyg än E. Därför tycker Lilliedahl och Ehrlin 
(2016) att det är lärarnas stora utmaning att se och förstå kunskaper som ses som likvärdiga i 
andra världsdelar eftersom dessa kan vara i linje med kunskapskraven i musikämnets 
kursplan.  
 
Resultatet visar att informanterna rör sig inom en välbekant och begränsad kulturell 
trygghetszon (Westvall & Carson, 2013) där de ser deras musikkunskap som den rätta och 
adekvata. Ebba berättar att hon lär ut det som hon har tagit med sig från lärarutbildning, det 
vill säga kunskap som vanligtvis är förknippad med det innehåll som står i läroplanen 
(Westvall & Mateiro, 2013). Detta genomsyrar alla informanternas undervisning men en 
konsekvens av detta är att kursplanens innehåll och undervisningen kan bli begränsande för 
eleverna beroende på hur lärarna tolkar innehållet (Lilliedahl & Ehrlin, 2016). Westvall och 
Carson (2013) instämmer i detta och menar att det västerländska värderingssystemet som 
finns i den svenska skolan begränsar lärarna att utforska musikens potential. Ebba verkar vara 
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den enda informanten som reflekterar över vad det innebär att lära sig andras musikkulturer 
och vilka positiva påföljder det kan få i utbildningen.  

I	riktning	mot	interkulturell	musikundervisning			
Informanterna berättar att ingen av dem har fått utbildning i interkulturell pedagogik eftersom 
det inte ingick i musiklärarutbildningen på den tiden när de studerade. Chris säger att 
samhället utvecklas så snabbt och att det därför är svårt som lärare att alltid ha uppdaterade 
kunskaper om allt. Att spela i popband har länge varit centralt i musiklärarutbildningen 
(Westvall & Mateiro, 2013) men Chris berättar att inte ens dagens (estet)elever är intresserade 
av att spela i rockband längre. Han menar att esteteleverna hellre skriver låtar i datorn och 
hans uppfattning är att det saknas musiklärare som har kompetenser för att vägleda dem i det. 
Chris menar att detta är en konsekvens av samhällets utveckling och kommenterar att 
Musikhögskolan alltid kommer släpa efter utvecklingen så länge universitetslärarna lär ut sina 
äldre kunskaper till studenterna. Westvall och Carson (2013) instämmer i detta och menar 
därför att musikundervisningen på olika institutioner behöver utvecklas så att den speglar 
dagens samhälle. De ställer frågan om vad som är musikundervisningens syfte; finns 
musikundervisningen till för att skapa framtidens musikyrkessamma eller handlar 
undervisningen om att ge elever förutsättningar att utvecklas socialt och kulturellt?  
 
Lärare måste akta sig för att skapa ett vi- och domperspektiv genom att se elevernas kulturella 
bakgrunder som exotiska inslag i undervisningen (Westvall & Carson, 2013). Anders och 
Bosse säger att de inte vill lägga fokus på att lära sig elevernas musikkulturer eftersom det 
inte är någon idé att lära sig en jäkla raga. De påstår att anledningen till detta är att de själva 
känner sig obekväma i att spela musik från andra delar än västvärlden. Lorentz och Bergstedt 
(2016) menar att det finns en rädsla för självreflektion och analys när det finns behov av att 
bearbeta ens gamla tillvägagångssätt. Detta går att ana i informanternas attityd när de säger att 
de inte vill behöva anpassa sig för att vidare utveckla undervisningen efter de behov som 
finns i klassrummet. 
 
Det sättet informanterna pratar om elevernas medtagna musikinstrument går det att läsa in att 
de ser elevernas musik genom linsen av de värderingar och uppfattningar som de är vana vid 
(Westvall & Mateiro, 2013).  Chris, som verkar uppskatta att ta del av elevernas 
musikkulturer, berättar att det lät konstigt när en elev spelade på dambura. Av resultatet går 
det att tolka att informanterna ser det som ett problem i undervisningen att eleverna saknar 
lärarnas syn på musikaliska referenser. De pekar på att det hindrar deras vidare utveckling i 
musikämnet eftersom det gör att de inte kan ha den progression som informanterna önskar. 
Lilliedahl & Ehrlin (2016) menar att det istället är viktigt att se hur olikheterna kan skapa 
musikaliska möjligheter.  
 
När informanterna fick i uppdrag att undervisa på språkintroduktionsprogrammet köpte 
skolorna in klassuppsättningar med gitarrer och pianon. Att svenska musiksalar utrustas med 
de musikinstrument som speglar den undervisning som bedrivs eller förväntas bedrivas är 
självklart. Omvänt anpassas samtidigt undervisningen av den utrustning som finns tillgänglig 
och därför kan ambitioner för en mer interkulturell undervisning kräva att framtida inköp går i 
riktning mot mer mångkulturella inslag (Lilliedahl & Ehrlin, 2016). Daniel berättar att 
musikskapande i det digitala verktyget Garageband har fungerat bra för att integrera 
västerländsk musik med elevernas kulturella musikbakgrunder och han menar att även 
eleverna verkade tycka att det var ett roligt lektionsmoment. Detta projekt visar att 
interkulturellt lärande uppstår när lektionsinnehållet kommuniceras med elevernas olika 
kulturella bakgrunder (Lorentz & Bergstedt, 2016).  
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DISKUSSION	 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur yrkesverksamma musiklärare arbetar samt 
upplever musikundervisningen med nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. De 
frågeställningar jag har haft med mig under forskningsprocessen är: Hur kan en musiklärares 
undervisning på språkintroduktionsprogrammet se ut i praktiken? Vilka förutsättningar och 
utmaningar upplever musiklärare att de har i sitt arbete med språkintroduktionsklasser? Vad 
har musiklärare för inställning till och förförståelse av interkulturell och mångkulturell 
undervisning?  
 
Resultatet visar att musikundervisningen liknar klassundervisning på högstadiet men att den 
har större fokus på svenska språket. Den tydligaste förutsättningen med arbetet var elevernas 
engagemang och motivation. De utmaningar som var tydligast var hur informanterna skulle 
planera sin undervisning utifrån de få förutsättningar som skolledningen och styrdokument 
ger, samt att fenomenet musikhistoria ses som en utmaning i undervisningen. Resultatet visar 
även att ingen av informanterna har fått kompetenser i interkulturell pedagogik från varken 
lärarutbildningen eller skolledningen. I nedanstående text kommer jag diskutera dessa 
förutsättningar och utmaningar i relation till tidigare forskning och bakgrundslitteratur för att 
enligt tredje gradens tolkning (Fangen, 2005) hitta de dolda sanningar som ligger bakom 
människors handlingar. 

En	adekvat	och	likvärdig	utbildning			
Musiklärare som arbetar på språkintroduktion har fått direktiv om att de ska undervisa musik 
med tyngdpunkt i svenska språket (Skolverket 2016a). I min studie ser jag att informanterna 
har tolkat uppdraget språkinriktad musikundervisning på olika sätt eftersom de utan någon 
speciell utbildning som rör arbete med nyanlända, språk och musikundervisning förväntas ta 
sig an uppdraget. Utredningen Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 
2017:54). problematiserar att kursplanen inte är anpassad för elever som är nybörjare i språket 
vilket betyder att varje lärare själv måste anpassa kursplanens innehåll för att kunna bedöma 
eleverna korrekt. Studien visar att informanterna tycker att detta är svårt när det inte finns 
något undervisnings- eller bedömningsstöd. De ser även kursplanens omfattning med många 
kriterier som ska uppfyllas på kort tid som ett problem eftersom detta skapar en frustration 
hos eleverna. Att utbildningen dessutom sker på ett nytt språk och i en ny kultur menar 
utredningen (SOU 2017:54) leder till att nyanlända elever blir en särskilt utsatt grupp 
eftersom de känner en oro och stress över deras framtid och om de hinner bli behöriga till 
nationellt gymnasieprogram. 
 
I dagens skola där flerspråkiga klasser snarare är regel än undantag hävdar Lorentz och 
Bergstedt (2016) att det krävs att lärarna har interkulturell pedagogisk kompetens. Trots att 
interkulturell pedagogik har funnit som kvalitetsaspekt i undervisningen sedan 1990-talet 
visar studien att informanterna inte har fått några verktyg i denna pedagogik från varken 
universitetsstudier eller skolledning. En informant menar att detta beror på att samhället är i 
ständig förändring och att det därför inte går att vara uppdaterad i allt. Genom att jämföra 
interkulturell pedagogisk kompetens med kunskaper i musikproduktion visar informanten sin 
okunskap om vad interkulturell pedagogik innebär. Att det handlar om att förstå hur 
människor från olika kulturer värderar och förstår kunskap innebär således att även 
musikproduktion kan läras ut genom ett interkulturellt perspektiv.  
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Interkulturell pedagogik innebär att lärarna behöver fundera kritiskt över de didaktiska 
frågorna vad, hur och varför - alltså hur undervisningens innehåll ser ut, på vilket sätt 
lektionerna bedrivs och hur kursinnehållet tolkas (Lilliedahl & Ehrlin, 2016). Det behövs även 
självreflektion och medvetenhet om ens egen historia, normer och kulturella värderingar 
(Lorentz & Bergstedt, 2016). Hos vissa informanter finns en attityd som säger att de inte alls 
vill lägga manken till för att lära sig elevernas musikstilar och det går att urskönja ett tydligt 
vi- och domperspektiv. Eftersom människans åsikter oftast är baserade på etnocentriska 
uppfattningar och beteenden, ofta grundade på förutfattade meningar, är det viktigt att 
problematisera dessa (Lorentz & Bergstedt, 2016).  
 
Empirin visar att informanterna uppskattar när eleverna tar med instrument till lektionen, men 
endast en informant visar reflektion över behovet av att lyssna in elevernas kulturella 
bakgrunder för att eleverna ska gynnas av det i undervisningen. De andra informanterna 
menar att det är ett roligt när eleverna tar med instrumenten, men eftersom de saknar 
kunskaper om det svenska kulturarvet med barnsånger och amerikanska artister så uppfyller 
de inte kursplanens kunskapskrav för högre betyg än E. Av dessa inställningar går det att se 
hur informanterna, liksom eleverna, är socialt konstruerade kulturprodukter (Lorentz & 
Bergstedt, 2016) som är påverkade av de kulturella och sociala sammanhang som de kommer 
ifrån (Westvall & Mateiro, 2013). Därför är det viktigt att ha i åtanke att fler kunskaper än de 
västerländska går att läsas in i kursplanen och att det eleverna kan sen tidigare mycket väl kan 
vara goda ämneskunskaper i förhållande till kursplanens centrala innehåll och kunskapsprov 
(Lilliedahl & Ehrlin, 2016). Med ett interkulturellt perspektiv på bedömning går det att tolka 
in att spela dambura på hög nivå eller sjunga en afghansk raga mycket väl kan svara på 
kriterierna för betyget A. Även om det är omöjligt som lärare att ha all världens kunskap så är 
det viktigt att se hur kursplanens innehåll och kriterier som måttstock för undervisningen kan 
vara begränsande för eleverna beroende på hur innehållet tolkas (Lilliedahl & Ehrlin, 2016). 
Enligt utbildningsdepartementets utredning behöver alla lärare som undervisar nyanlända ha 
insikt i hur undervisning kan bedrivas om eleverna inte har svenska som modersmål och detta 
ställer höga krav på lärarna som även måste anpassa undervisningen utifrån elevernas tidigare 
kunskaper i ämnet (SOU 2017:54). 

Interkulturell	musikundervisning			
Westvall och Carson (2013) ifrågasätter vad musikundervisningen har för syfte i skolan; är 
det att skapa musikyrkessamma eller att utveckla sociala, kulturella och demokratiska 
människor? Empirin visar att informanterna är starkt präglade av västerländska normer om 
hur musikundervisning ska bedrivas i svensk skola. Även om dessa musikkunskaper leder 
långt tillbaka i historien då de själva gick i grundskolan (Westvall & Carson, 2013) behöver 
det inte betyda att Elvis och Beatles är det mest relevanta i musikundervisningen år 2017.  
Ett musikaliskt möte där eleverna omvänt får lära musiklärarna om annan musik än från 
västvärlden kan skapa kunskaper som utvecklar klassrummets musikaliska möjligheter. Min 
studie visar att lektionsmoment där eleverna fick komponera musik i det digitala verktyget 
Garageband var gynnande eftersom de då kunde komponera utifrån deras förutsättningar. 
Interkulturell undervisning kan kräva att det köps in instrument och andra verktyg, liknande 
Garageband, som uppmuntrar fler mångkulturella inslag i undervisningen (Lilliedahl & 
Ehrlin, 2016). Ett annat verktyg musiklärare kan dra mer nytta av är att använda sig av 
solmisation eftersom elever från Syrien och Afghanistan tidigare har visat kunskaper i detta. 
Med hjälp av solmisation kan musiklärare ta ännu ett steg mot interkulturell undervisning 
eftersom det innebär att utveckla kunskaper om vad andra kan och tänker om musik (Westvall 
& Carson, 2013).  
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Studien visar att informanterna tycker det är en utmaning att lära eleverna att hålla puls och 
träffa toner. De visar att de ser detta som ett problem som hämmar utvecklingen i 
musikundervisningen och detta stärker ännu mer att informanterna rör sig inom sin kulturella 
trygghetszon. Eleverna skulle med stor sannolikhet inte ha dessa problem om 
musikundervisningen fick röra sig mer inom elevernas kulturella trygghetszoner. 
Musiklärares egentliga utmaning ligger i att språkintroduktion är en heterogen klass med flera 
etniska och olika kulturella bakgrunder. Att musiklärare ska ha så stor kunskapsbank och 
framförallt ha tid till att ge alla elevers skilda bakgrunder utrymme i undervisningen när 
undervisningen redan är tidspressad kan vidare diskuteras om det är möjligt.  

Lärarutbildning	i	musik		
Utbildningsdepartementets utredning (SOU 2017:54) säger att det finns för lite innehåll i 
lärarutbildningarna som handlar om nyanlända elever, vilket även jag instämmer i. Westvall 
och Carson (2013) ser därför att institutioner behöver reflektera över på vilket sätt de 
interagerar med den kulturella mångfald som finns i dagens samhälle. Genom att 
musiklärarstudenter får möjlighet att ”going away to return home”, det vill säga att 
musiklärarstudenterna får exponeras för nya och olika pedagogiska perspektiv, får de verktyg 
för att kunna möta den mångfald som finns ute i klassrummen (Westvall & Mateiro, 2013; 
Burton, Westvall & Karlsson, 2012). Eftersom endast en informant i studien visar på egen 
självreflektion och initiativtagande till att lyssna in sig på elevernas skilda bakgrunder går det 
att dra slutsatsen att det fortfarande finns ett behov av att ge blivande musiklärare verktyg för 
att möta klassrummets mångfald. Att denna slutsats stärks av mina egna erfarenheter av hur 
musiklärarutbildningen ser ut idag pekar på att musiklärarutbildningen och universitetslärare 
kritiskt behöver reflektera över sina egna förkunskaper för att studenterna på ett respektfullt 
sätt kan möta elever med skilda kulturella, etiska och språkliga bakgrunder (Burton, Westvall 
& Karlsson, 2012). Eftersom skollagen uttrycker att utbildningen ska ta hänsyn till den 
enskilda elevens behov har lärarutbildningen och skolledningarna ansvar att förse lärarna med 
rätt förutsättningar. Dessvärre visar studien att det finns en okunskap och brist på förebildande 
kultur hos skolledningarna och därför hamnar detta stora ansvar helt på lärarna. 
 
Studien visar att informanterna är präglade av musiklärarutbildningens kulturella och sociala 
kontext där värderingar och handlingar formas av de pedagogiska metoder som anses vara 
legitima (Westvall & Mateiro, 2013). Att musiklärarutbildningen har en västerländsk syn på 
att forma elever efter ett visst bildningsideal skapar konsekvenserna att kunskaper 
reproduceras och de blivande lärarna fortsätter göra sina bedömningar utifrån vad som är 
majoritetskulturens normer och värderingar (Georgii-Hemming, 2013). Trots bristen på 
interkulturellt pedagogiska tillvägagångssätt så är det bara en informant som påstår sig sakna 
pedagogiska medel. Att de andra informanterna gör som de alltid har gjort, även om 
klassuppsättningen är ny bestående av nyanlända elever som inte kan svenska språket, visar 
att de omedvetet har en monokulturell syn på undervisningen som fortsättningsvis 
reproducerar vissa strukturer i undervisningen. Samtidigt säger en informant att 
språkintroduktionsklasser inte är något för nyexaminerade lärare eftersom det krävs stor 
erfarenhet hos läraren för att kunna ta sig an undervisningen. Att en femårig 
universitetsutbildning inte ger blivande musiklärare verktyg för att arbeta på det fjärde största 
gymnasieprogrammet belyser åter igen problemet att musiklärarutbildningen behöver se över 
utbildningens innehåll för att ge blivande musiklärare relevanta kunskaper, genom en bredare 
musiklärarutbildning som ger större pedagogisk kompetens och mer repertoar i musik från 
olika kulturer (Westvall & Mateiro, 2013). Som en informant nämnde så är samhället ständigt 
i förändring och därför blir det omöjligt som lärare att besitta alla kunskaper, men för att ge 



 
27 

eleverna en likvärdig utbildning har lärare och skolledning ett ansvar att ge förutsättningar att 
hinna med samhällsutvecklingen oavsett om det handlar om musikproduktion eller 
undervisning med nyanlända elever. Musiklärarutbildningen behöver rusta blivande 
musiklärare med fler verktyg för att de i framtiden ska våga gå utanför sin kulturella 
trygghetszon. 
 
Slutligen	
Denna studie har stärkt tidigare forskning om att musiklärare behöver större stöd från 
skolledning för att undervisa nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. Att 
skolledningen inte vet vad musikämnet innebär leder till att många elever kommer med 
inställningen att musik är ett lätt ämne att få betyg i. Studien har också, liksom tidigare 
forskning, visat på att lärare saknar undervisning- och bedömningsstöd vilket behövs för att 
ge eleverna en mer likvärdig utbildning.  
 
Under observationerna såg jag att informanterna använde sig av liknande klassrumspedagogik 
men att språkinriktningen var annorlunda. Anders och Bosse lade tyngdpunkten på språket 
genom att lära ut sångtexter som kan komma till användning i det vardagliga talet medan 
Chris koncentrerades språket till musik som faktaspråk, exempelvis vad är gitarrens strängar 
och skruvar? Observationerna och intervjuerna visar att lärare har olika syn och inställning 
om vad som är viktigt i musikämnets innehåll och det får mig att fundera över hur likvärdig 
musikundervisningen på språkintroduktionsprogrammet är? 

Studien visar även att musiklärare har en gemensam syn på vad som är musikhistoria och vad 
som tillhör det svenska kulturarvet. Att inte eleverna har samma musikaliska referensramar 
som lärarna gör att de inte har förutsättningar att nå högre betyg än E. Studien visar att det 
finns ett behov av att förbereda musiklärarstudenterna mer på de klassrumssituationer som de 
med stor sannolikhet kommer möta och därför måste musiklärarutbildningen bli bättre på att 
spegla dagens samhälle genom att reflektera över utbildningens syfte och innehåll. Det finns 
även ett behov av att bredda utbildningen och låta musiklärarstudenterna bekanta sig med fler 
kulturella genrer och instrument för att de i framtiden ska kunna möta klassrummets 
heterogenitet. En viktig aspekt i detta är även att det inte finns något i läroplanen som tyder på 
att undervisningen endast ska ha ett västerländskt perspektiv, mycket i innehållet går att tolka 
så att det främjar elevernas olika behov och förutsättningar. Jag tror även att 
musikundervisningen skulle underlättas om lärarna fick med sig fler verktyg i 
utvecklingspsykologi och specialpedagogik från lärarutbildningen eftersom detta enligt en 
informant kan ses som en närliggande pedagogik i musikundervisningen. Addera även ett 
interkulturellt perspektiv på musikundervisningen så tror jag att även fler elever, med olika 
kulturella bakgrunder, uppmuntras till att fortsätta musicera. För även om utbildningen 
handlar om att uppfostra demokratiska medborgare är det väl ändå varje musiklärares dröm 
att väcka ett vidare musikintresse hos eleverna?  

Metoddiskussion 
I denna studie har jag forskat om hur yrkesverksamma musiklärare arbetar med samt upplever 
musikundervisning för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. Eftersom jag var 
intresserad av att både se undervisningen i praktiken och ta del av informanternas tankar om 
yrket var etnografi en lämplig metodansats. Observation enligt etnografisk studie ska hjälpa 
forskaren att se de sociala och kulturella handlingar som uppstår i en viss miljö, i denna 
studies fall är miljön musikundervisning på språkintroduktionsprogrammet. Eftersom jag 
endast observerade fyra lektioner på två gymnasieskolor så upplever jag att jag inte fick 
tillräckligt med tid för att se just dessa handlingar men istället så gav det mig en bra inblick i 
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hur undervisningen i språkintroduktionsprogrammet, som för mig tidigare var ett okänt 
fenomen, kunde se ut i praktiken. Genom semistrukturerade intervjuer fick jag även höra 
informanternas tankar om undervisningen utan att påverka och styra samtalet för mycket. 
Empirin har sedan analyserats i förhållande till tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
enligt tolkningar i första, andra och tredje graden (Fangen, 2005). Till en början hade jag 
svårt att förstå hur tolkningarna skulle tolkas, eftersom de gärna överlappar varandra, men i 
efterhand tycker jag att analysprocessen var effektiv för att komma djupare ner i fenomenet. 	

Förslag	till	vidare	forskning  
Jag tror att denna studie hade gynnats av att ha någon informant som nyligen tagit sin 
musiklärarexamen. Ingen av informanterna har läst musiklärarutbildningen efter att den 
förnyades i samband med skolreformen 2011. Därför vore det intressant att i vidare forskning 
få se hur nyexaminerade lärare upplever undervisningen och om de känner att de har fått 
andra förutsättningar för att undervisa i flerspråkiga klassrum än de som gick den tidigare 
musiklärarutbildningen. 
 
En av studiens svårigheter som jag upplevde var att det var svårt att hitta passande litteratur 
och tidigare forskning på området. Det har kommit ut mycket litteratur de senaste åren som 
handlar om nyanlända men dessvärre är det fortfarande glest när det kommer till fenomenet 
musikundervisning på språkintroduktionsprogrammet. Min upptäckt är att det finns forskning 
om hur musik kan interageras i språkinlärning men all forskning riktar sig till barn i yngre 
åldrar.  Det vore därför intressant att i vidare forskning se hur musiklärare kan arbeta mer med 
språkinriktad musik med ungdomar, vad det finns för effekter av arbetssättet och hur 
musiklärarutbildningen kan förbereda framtida lärare att möta denna typ av pedagogik. 

Studien har även nämnt den empatitrötthet som musiklärare upplever av att undervisa 
nyanlända elever och detta skulle vara intressant att forska vidare på för att se vilka verktyg 
som behövs för att som (musik)lärare kunna möta elever med psykisk ohälsa och trauman i 
bagaget.  

Framförallt så har denna studie lyft frågan inom mig: hur likvärdig är egentligen 
musikundervisningen? Musikundervisning på språkintroduktionsprogrammet är ett relativt 
nytt fenomen och därför hade det även varit intressant att få syn på fler av de likheter och 
olikheter som musikundervisningen har och hur detta ger eleverna en likvärdig utbildning 
eller inte. 
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BILAGOR		

Bilaga	1	–	Underlag	för	intervju		

 
Intervjufrågor  
 
Hur är det att arbeta med musikundervisning i språkintroduktionsklasser?  
 
Ur ett elevperspektiv, hur tror du/ni att eleverna upplever musikundervisningen?  
 
Ur ett elevperspektiv, vilka utmaningar tror du/ni att eleverna upplever?  
 
Upplever du/ni att eleverna har rätt förutsättningar för att nå godkänt i musikundervisningen?  
 
Hur är det att arbeta med nyanlända elever och utgå från grundskolans kursplan i ämnet 
musik?  
 
Vilka moment/punkter i kursplanen tycker du/ni fungerar bra? Varför?    
 
Finns det några moment/punkter i kursplanen som är svåra att applicera på 
musikundervisningen? Varför?  
 
Upplever du/ni att du/ni har rätt förutsättningar (tidigare utbildning, kompetensutveckling) för 
att bedriva undervisningen på ett bra sätt? 
 
Känner du/ni att du/ni har det stöd från rektor och kollegor som du/ni behöver för att bedriva 
undervisningen?  
 
Vad hoppas du/ni att blivande musiklärare får med sig från sin utbildning för att bedriva bra 
musikundervisning? Varför behövs de kunskaperna? 
  
Hur ser drömscenariot i musikundervisning med språkintroduktioner se ut? Varför?   
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Bilaga	2	-		Informationsbrev	till	informanter		

Hej! 
  
Mitt namn är Karin Sandell och jag studerar sista året till musiklärare vid Musikhögskolan, 
Örebro universitet. Under höstterminen 2017 kommer jag att skriva mitt självständiga arbete 
där jag vill forska om hur musikundervisningen ser ut för nyanlända elever som går på 
Språkintroduktionsprogrammet. Jag kontaktar dig eftersom jag har förstått att du arbetar med 
detta, och därför undrar jag om du vill ställa upp till min studie?   
  
Jag är intresserad av hur du upplever undervisningen i musik för och med nyanlända, samt av 
att få en inblick i hur undervisningen i praktiken kan se ut. Jag vill därför göra min 
undersökning med både observation och intervju. Intervjun kommer jag att spela in med 
inspelningsapparat och den kommer högst ta 1,5 timme. 
  
I mitt arbete har jag skyldighet att följa Vetenskapliga rådets etiska principer och därför 
kommer det slutgiltiga arbetet utformas så att både din, elevernas och skolans identitet är 
anonym. Jag är den enda som kommer ta del av det inspelade materialet och när arbetet är 
examinerat kommer detta material raderas. Intervjun är frivillig och du har rätt att avbryta den 
när du vill.  
  
Hör gärna av dig om du har frågor! Tack på förhand!  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Karin Sandell  
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Bilaga	3	–	observationsschema		

 
 
Observation nr:  
 
Datum:  

 
Lärare:  
 
Utbildning:   
 
 

 
Antal elever:   
 
 

 
Klassrummets miljö och verktyg:  

 
Lektionsinnehåll:   
 
 
 
 
 

 
Stämning i klassrummet:   

 
Anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


