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Sammanfattning av uppsatsen: 
Pedagogisk forskning med fokus på nyanlända elever är ett relativt sent forskningsfält och i 
relation till högstadiets musikämne är forskningen närmare obefintlig. Syftet med denna studie är 
att undersöka musiklärares erfarenheter av att undervisa nyanlända elever i ordinarie 
musikundervisning på högstadiet. Genomsyrat av en hermeneutisk metodansats har jag 
genomfört kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer med tre olika verksamma musiklärare. 
Intervjufrågorna kretsar kring fyra teman: skolan, eleven, läraren och bedömning. I resultatet 
framkommer det att nyanlända elever direktplaceras i musikundervisningen, vilket ställer stora 
krav på studiehandledning. Endast en av tre lärare hade tagit hjälp av studiehandledare i musiken. 
Enligt musiklärarna är elevernas största svårighet att tillgodogöra sig text och ämnesspecifika 
ord. Därför är det musikämnets teoretiska kunskapskrav som de nyanlända eleverna har störst 
problem med. Å andra sidan menar musiklärarna att det inte är någon skillnad på de nyanlända 
eleverna och de andra klasskamraternas prestation gällande musikämnets praktiska moment och 
kunskapskrav så som sång, instrumentspel och musikaliskt skapande. Lärarnas största utmaningar 
är att de nyanlända eleverna ännu har svårt för det svenska språket och att tillgodogöra sig text 
och ämnesspecifika ord. Lärarna uttrycker också att det är svårt att få tiden att räcka till. Lärarna 
gör en rad anpassningar för att undervisningens ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov och enligt lärarna har de nyanlända eleverna en reell chans att klara betyg i musik i slutet 
på årskurs 9.  
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INTRODUKTION 
Samhället vi lever i är i konstant förändring och med förändring kommer nya utmaningar. Samma 
sak gäller för den svenska skolan som är en reflektion av och speglar det större samhället. En av de 
största förändringar vi har mött de senaste åren är den stora ökningen av invandrare. Immigration är 
givetvis ingenting nytt i Sverige och på ämneslärarutbildningen på Örebro Universitet har vi 
diskuterat immigration utifrån multikulturella perspektiv på lärande och undervisning, men något 
som vi inte har vidrört är den omedelbara påverkan som det ökande antalet nyanlända elever har på 
det svenska skolsystemet och vilka konsekvenserna blir för lärarna ute i klassrummen.  
 Många musiklärare på högstadiet har idag nyanlända elever i sina klasser som har ytterst 
begränsad kunskap i det svenska språket och som bär med sig vitt skilda musikaliska erfarenheter 
från sina olika hemländer. Skolinspektionen (2017) påpekar tydligt att nyanlända elever inte är en 
homogen grupp. De kommer från olika länder, talar olika språk, har olika skolerfarenheter och har 
föräldrar med varierande utbildningsnivå. Vissa elever har till och med aldrig haft möjlighet att gå i 
skola i sitt hemland (Skolinspektionen, 2017). Hur går det då till när dessa elever ska undervisas i 
samma klassrum som elever som vuxit upp i Sverige och som har haft musik på schemat sen 
lågstadiet? Har de nyanlända eleverna ens någon chans att bli godkända i musikämnet?  
 Eftersom invandringen ökat dramatiskt de senaste åren och eftersom jag snart kommer jobba 
som musiklärare på högstadiet finner jag det högst troligt att även jag kommer ha nyanlända elever i 
min undervisningsgrupp. Viss samtida pedagogisk forskning finns om nyanlända elever och 
lärarnas situation men ämnet har däremot knappt berörts utifrån ett musikpedagogiskt perspektiv. 
Därför har jag för denna uppsats valt att undersöka vilka erfarenheter verksamma musiklärare på 
högstadiet har av att undervisa nyanlända elever i den ordinarie musikundervisningen. 
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Problemområde 
Under de senaste åren har antalet invandrare och flyktingar som kommit till Sverige ökat markant. 
Enligt Skolverkets publicering Språkintroduktion: rapport 436 (Skolverket, 2016c) fanns det i 
januari 2012 4000 nyanlända ungdomar i åldrarna 16-20 inskrivna hos migrationsverket. Fem år 
senare, i januari 2016, var 34,000 nyanlända ungdomar i samma ålder inskrivna, en ökning på 
750%. Hösten 2015 hade språkintroduktionsprogrammet nära 18,700 elever inskrivna, vilket 
motsvarade 6% av samtliga gymnasieelever (Skolverket, 2016c). Denna ökning av nyanlända elever 
är märkbar även i grundskolan där, i oktober 2014, över 92,000 elever var födda utanför Sverige 
och där var femte elev har en grundläggande språkfärdighet i ett annat språk än svenska 
(Skolverket, 2015). 
 Att undervisa nyanlända elever på högstadiet skiljer sig markant från att göra detsamma på 
gymnasiet. Alla elever som blivit antagna på ett gymnasieprogram, nyanlända eller inte, har alla 
klarat godkänt på grundskolenivå i ämnena Svenska eller Svenska som andraspråk och delar därför 
en gemensam språkgrund i det svenska språket. Elever som inte når upp till betygskraven för att 
börja sin gymnasieskolgång kan söka till introduktionsprogrammen för att förberedas för den 
svenska jobbmarknaden eller för att nå de betyg de behöver för att kunna antas på ett 
gymnasieprogram. På högstadiet är situationen mycket annorlunda där de nyanlända eleverna ofta 
först undervisas i förberedelseklass med målet att så snart som möjligt placeras i samma 
undervisningsgrupp som de andra eleverna (Glogic & Löthagen Holm, 2016, Kaya, 2016). Enligt 
Samia Glogic och Annika Löthagen Holm (2016) kommer eleverna först ut i den ordinarie 
undervisningen i de praktiskt-estetiska ämnena. Detta leder till att elever med mycket olika behov 
och språkbakgrunder undervisas i samma klassrum, vilket utgör ytterligare utmaningar för läraren. 
Enligt Glogic och Löthagen Holm (2016) visar både nationella och internationella undersökningar 
att elever födda utomlands misslyckas i skolan i större utsträckning än elever födda i Sverige, och 
på grund av en ökning av nyanlända elever har gymnasiebehörigheten minskat under perioden 
2006-2015 (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Detta är en problematik som främst rör högstadiet, då 
introduktionsprogrammen möjliggör en jämnare kunskapsbas bland eleverna på gymnasiet. 
 Även fast dagens skolklassrum fortsätter att bli alltmer sociokulturellt heterogena säger 
skollagen i paragraf 8-9 att alla elever i Sverige ska ha samma tillgång till en likvärdig utbildning 
(Sverige, 2010). Den svenska läroplanen för grundskolan, Lgr11, säger att ”undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). Dessa ideal är beundransvärda men svåra att uppnå, särskilt 
med tanke på att musikläraren måste möta behoven hos de nyanlända eleverna, som kanske talar 
varken svenska eller engelska, samtidigt som läraren ska möta de olika behoven hos alla de andra 
eleverna. Ulrica Roald, författare till Integration av ensamkommande och nyanlända barn i skolan 
med hjälp av musikterapi: Ett projekt för att förbättra språkutvecklingen med hjälp av musik 
(2017), beskriver hur hennes skola i Stockholm under hösten 2015 hastigt fick ta emot många 
nyanlända elever och hur dessa elever omgående placerades att delta i ordinarie undervisning. Hon 
skriver att: 

Lärarna förväntades bedriva högkvalitativ undervisning för de svenska eleverna samtidigt som de skulle 
anpassa undervisningen till de ensamkommande och nyanlända elever som satt i samma klassrum. Detta 
var en mycket svår uppgift som få lärare var rustade för. Situationen kunde i värsta fall leda till sämre 
inlärning för samtliga elever (Roald, 2017, s. 1). 
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Den problematik som framträder är att lärare, som ska anpassa sin undervisning till alla elever, i 
sina klasser har nyanlända elever som ännu inte talar samma språk som vare sig läraren eller andra 
klasskamrater. Är situationen omöjlig? Om inte, hur löser musiklärare detta i praktiken?  

SyBe och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka musiklärares erfarenheter av att undervisa nyanlända 
elever i ordinarie musikundervisning på högstadiet. För att konkretisera mitt syfte har jag valt att 
utforska följande fyra frågeställningar: 

1. Vad är musiklärares erfarenheter av skolans rutiner kring de nyanlända elevernas steg ut i 
ordinarie musikundervisning? 

2. Vilka behov anses nyanlända elever ha i den ordinarie musikundervisningen? 
3. På vilka sätt anpassar musiklärare sin undervisning till varje elevs förutsättningar och behov? 
4. Hur ser musiklärare på bedömning och betygssättning av nyanlända elever? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
För att bättre förstå den situation som lärare som undervisar nyanlända elever befinner sig i 
presenterar jag här i huvudsak pedagogisk forskning rörande nyanlända elever och för studien 
relevanta bestämmelser från Skolverket och andra institutioner.  

Den första Nden i den nya skolan 

Vem är ”nyanländ elev”? 
En ”nyanländ elev” är enligt skollagen 12a § en person som 1) har bott utomlands, 2) nu bor i 
Sverige, och 3) har påbörjat grundskolan här senare än början på höstterminen året då han eller hon 
fyller sju. En elev är inte längre betraktad som ”nyanländ” efter fyra års tid i Sverige (Sverige, 
2010). Elever som kommit till Sverige de senaste åren har kommit från många olika länder, men de 
flesta har kommit från Afghanistan, följt av Syrien och Irak (Skolverket, 2016c). Det är viktigt att 
betona att dessa elever inte utgör en homogen grupp (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Det som 
ändå är ”gemensamt för de allra flesta nyanlända eleverna är att de har brutit upp från det 
sammanhang där de tidigare levt och att de inte har svenska som sitt modersmål” (Skolverket, 
2016c, s. 14). 
 I Sverige är det i huvudregel skolplikt för folkbokförda barn i åldern 7-16 och om ett barn i 
denna åldersgrupp anländer och barnet är folkbokfört i Sverige är det hemkommunens skyldighet 
att erbjuda barnet en plats i en grundskola. Barn som ännu inte är folkbokförda i Sverige, till 
exempel asylsökande barn och barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd, har enligt svensk 
skollag ändå samma rätt till utbildning som folkbokförda barn (Skolverket, 2016d). Skolverket, i sin 
publikation Utbildning för nyanlända elever (2016d), understryker vikten av ett nära samarbete 
mellan skolans rektor och kommunen eftersom nyanlända barn ska erbjudas plats i den lokala 
skolan utan onödigt dröjsmål. Enligt Skolverket är det ”inte närmare reglerat hur snart andra 
nyanlända barn och ungdomar […] behöver tas emot i skolväsendet, men det behöver ske så snart 
som möjligt och utan onödigt dröjsmål” (Skolverket, 2016d, s. 15). Asylsökande ska erbjudas 
skolplats senast en månad efter ankomsten (Skolverket, 2016d). 
 Jag kommer i den här uppsatsen att använda mig av begrepp som invandrare och flykting 
och jag vill därför såhär inledningsvis kort förklara och problematisera dessa begrepp. Migration 
handlar grundläggande om en människas förflyttning från en plats till en annan. En sådan migration 
kan i huvudsak vara antingen frivillig, så som vid arbetsinvandring, eller framtvingad, som när en 
person tvingas fly från sitt land (Ahlstedt, Suter & Qvist, 2013). Eftersom ordet invandrare i 
vardagsspråk betecknar ”alla personer med icke-svenskt ursprung som vistas i landet under 
stadigvarande former” (Darvishpour & Westin, 2015, s. 18) ryms både arbetsinvandrare och 
flyktingar inom samma ord och begrepp. Även andra generationens invandrare som aldrig bott i 
något annat land än Sverige ses av stora delar av samhället som invandrare (Darvishpour & Westin, 
2015). Invandrarbegreppet är problematiskt då det klumpar samman människor från vitt skilda 
livsöden och med olika socioekonomiska bakgrunder till en gemensam grupp (Ahlstedt, Suter & 
Qvist, 2013). Angående nyanlända elever återfinns samma problematik där då det inom denna 
grupp finns både ensamkommande flyktingbarn från krigshärjade länder och barn till skandinaviska 
föräldrar som fritt valt att flytta till Sverige till följd av ett jobberbjudande. Med detta sagt vill jag 
igen poängtera att de flesta av de nyanlända eleverna kommer från Afghanistan, Syrien och Irak 
(Skolverket, 2016c). 
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Tidigare kunskaper och Skolverkets kartläggning 
Jim Cummings (2001) lyfter fram att den moderna forskningen kring kognitiv psykologi är i stort 
sett eniga om att när vi lär oss något nytt gör vi det genom att interagera den nya informationen med 
den kunskapsbas vi redan besitter. Ingen är ett oskrivet blad (Cummins, 2001). I sin bok 
Nyanlända: Vägledning till inkluderande undervisning lyfter Glogic och Löthagen Holm (2016) 
fram att bilden om eleven som ett oskrivet blad även gäller de elever som helt eller delvis saknar 
skolbakgrund (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Eftersom varje nyanländ elev ”har med sig både 
erfarenheter och kunskaper [är det] viktigt att undervisning utgår från detta” (Skolinspektionen, 
2017 s. 35). För att möjliggöra detta är det rektorns ansvar att se till att den nya elevens kunskaper 
blir bedömda. Skolverket kallar denna bedömningsprocess för kartläggning och den ska 
genomföras så snart som möjligt och ska vara färdig inom två månader från elevens ankomst till 
skolan. Skolverket har de senaste åren utarbetat kartläggningen med det specifika syftet att hjälpa 
skolorna att bedöma nyanlända elevers tidigare kunskap. Vid genomförandet av kartläggningen är 
det rektorns ansvar att sammankalla lämpliga lärare och en tolk, och om möjligt, låta eleven få 
genomföra bedömning på hans eller hennes starkaste språk. Bedömningen består av tre steg där steg 
1 ger skolan en bild av elevens språk och tidigare skolerfarenheter. Första steget fungerar även som 
en grund för steg 2 som bedömer elevens litteracitet och numeracitet (Skolverket, 2016a). Från och 
med 15 april 2017 är det obligatoriskt för samtliga svenska grundskolor att använda steg 1 och 2 vid 
bedömandet av nyanlända elevers tidigare kunskaper. Det tredje steget är ämnesspecifikt och 
frivilligt för skolan att använda. Steget är designat att hjälpa lärare att bedöma elevens kunskaper i 
olika specifika ämnen. I skrivande stund (2017-12-28) finns steg 3 publicerat för ämnena biologi, 
engelska, fysik, historia, kemi, matematik, religionskunskap och teknik, men inte för ämnet musik. 
Enligt Skolverkets hemsida kommer material för övriga ämnen, däribland musik, att ”publiceras 
successivt under 2017” (Skolverket, 2017b, web). Baserat på kartläggningens utfall, elevens ålder 
och med hänsyn till personliga omständigheter ska den nya eleven placeras i lämplig årskurs 
(Sverige, 2010). För att eleven ska kunna ha meningsfull social delaktighet med andra skolkamrater 
är det viktigt att skolan inte försummar elevens behov av kontakter med jämnåriga (Skolverket, 
2016d). 

Förberedelseklass och direktplacering 
Om den nyanlände eleven inte har tillräckliga språkkunskaper i svenska för att kunna vara med de 
andra eleverna i ordinarie undervisning kan eleven undervisas i en förberedelseklass (Sverige, 
2010). Målet med förberedelseklassen är att ge eleven tillfälligt och fokuserat stöd vid inlärningen 
av det svenska språket så att eleven så snart som möjligt kan delta i den ordinarie undervisningen. 
Det är inte obligatoriskt för skolor att upprätta förberedelseklasser men Skolverket konstaterar att 
sådana klasser kan vara lämpliga för många elever (Skolverket, 2016d). Så snart eleven anses redo 
att delta i ordinarie undervisning i ett ämne ska eleven delta där istället för att bli undervisad i 
förberedelseklassen. Detta betyder att eleven först kan undervisas i förberedelseklassen men att han 
eller hon successivt ska slussas ut för att delta i den ordinarie undervisningen i de olika ämnena 
(Skolverket, 2016d). Det är inte tillåtet att en elev får all sin undervisning i förberedelseklassen och 
en elev får inte undervisas där längre än två år (Skolverket, 2015). 
 Inom den sena skoldebatten har kritik riktats mot förberedelseklasserna eftersom de 
nyanlända eleverna undervisas avskilt från den övriga utbildningen och de andra eleverna. Som en 
konsekvens av detta har många kommuner avskaffat förberedelseklassen och låter istället de 
nyanlända eleverna direkt gå med den ordinarie klassen. Detta system kallas direktplacering (Kaya, 
2016). Men kritik har även riktats mot direktplacering eftersom den ställer höga krav på både 
organisationen och individen. Glogic och Löthagen Holm (2016) menar att yngre elever klarar 
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direktplacering bättre eftersom de har lättare att lära sig svenska och få vänner, och att en motsatt 
effekt kan ske bland de äldre eleverna. Även Anna Kaya (2016) uttrycker i sin bok Att undervisa 
nyanlända: Metoder, reflektioner & erfarenheter att om inte tydligt stöd från studiehandledare på 
modersmålet före, under och efter undervisningen är möjligt är förberedelseklass att föredra före 
direktplacering.  

Studiehandledning på modersmålet 
Den svenska skolförordningen konstaterar att ”en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, 
om eleven behöver det” (Sverige, 2011, kap 5, 4 §). Det är därför varje skolas uppgift att utse 
studiehandledare så att elever som ännu inte talar tillräcklig svenska får handledning på sitt 
modersmål. Publikationen Studiehandledning på modersmålet (2015) av Skolverket visar på att god 
tillgång till studiehandledning kan förkorta tiden det tar tills den nyanlände eleven är redo att delta i 
ordinarie undervisning (Skolverket, 2015). Det är enkelt att föreställa sig hur viktig en 
studiehandledare kan vara för en nyanländ elev. Elever blir mer självsäkra när de får möjlighet att 
visa sin kunskap på sitt starkaste språk, något de ännu inte kan göra på svenska (Glogic & Löthagen 
Holm, 2016). Studiehandledning har även en positiv effekt på elevens studiemotivation och om den 
”planeras och genomförs med utgångspunkt i elevens behov och lärarens planering i det aktuella 
ämnet” (Skolverket, 2015, s. 27) kan studiehandledning på modersmålet bli ett effektivt stöd för den 
nyanlände eleven. Det är därför viktigt att studiehandledaren är bekant med de olika kursplanerna 
och kunskapskraven (Skolverket, 2015).  

Ordinarie undervisning 
När den nyanlände eleven är redo ska han eller hon delta i den ordinarie undervisningen 
tillsammans med de andra klasskamraterna. Skolverket har publicerat några riktlinjer för att hjälpa 
skolans personal i detta viktiga skede för den nyanlände eleven. Skolverket skriver i Utbildning för 
nyanlända elever (2016d) att rektorn bör ha förberedda rutiner för tillfället och att lärarkollegiet bör 
utbyta kunskaper och erfarenheter om den nyanlände eleven för att följa elevens språk- och 
kunskapsutveckling inom varje ämne. Lärare bör även planera och genomföra undervisningen 
tillammans för att underlätta övergången från förberedelseklass till ordinarie undervisningsgrupp 
(Skolverket, 2016d). I denna kritiska övergång lyfter Kaya (2016) fram social gemenskap som en 
framgångsfaktor. Hon menar att det är viktigt att den nya eleven ges förutsättningar att lära känna 
andra, jämnåriga elever som inte är nyanlända (Kaya, 2016).  

Elevanpassad musikundervisning 
Läroplanen för grundskolan slår tidigt fast att det är var lärares skyldighet att ”undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s. 8), vilket betyder att 
samtidigt som läraren ska anpassa sin undervisning till den ordinarie klassen ska han eller hon även 
anpassa sin undervisning för att tillgodose behoven hos de nyanlända eleverna. Detta är en rättighet 
skyddad av svensk lag i skollagen (Sverige, 2010). 

Musikämnet 
För att kunna förstå hur musikundervisningen kan elevanpassas behöver vi först kort se över vad 
musikundervisningen innehåller. Läroplanen inramar musikämnets innehåll genom att beskriva tre 
övergripande förmågor som eleverna ska utveckla; två praktiska och en teoretisk. I sin helhet står 
det i läroplanen: 
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Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att: 
• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och  
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang 

(Skolverket, 2011, s. 100). 

Eleverna ska alltså inte bara sjunga och spela utan även skapa musik, analysera och samtala om 
musikens uttryck i olika sammanhang.   

SkolinspekNonens granskning 
Skolinspektionen gjorde 2011 en granskning av musikundervisningen i 35 svenska grundskolor vars 
resultat de presenterade i publikationen Musik i Grundskolan (Skolinspektionen, 2011). För 
datainsamling observerade Skolinspektionen lektioner samt intervjuade elever, musiklärare och 
rektorer. En genomgående kritik från Skolinspektionen var bristen på elevanpassning och att 
elevernas behov och förutsättningar inte togs i beaktning. Granskningen visade att elevens 
musikaliska förkunskaper, eller brist på sådana, var av stor betydelse. Oberoende av elevernas 
förkunskaper och tidigare erfarenheter fick ofta samtliga elever samma uppgift. Konsekvensen av 
en sådan undervisningsmetod är att undervisningen blir för svår för elever med begränsade 
förkunskaper och för lätt för elever med goda förkunskaper (Skolinspektionen, 2011). 
Skolinspektionen menar att det är problematiskt att musikundervisningen i de fallen får eleven att 
känna att musicerandet blir enformigt och inte utmanande nog. Elever som redan spelar ett 
instrument svarade återkommande att de sällan lärde sig något nytt i skolmusiken. Andra elever som 
saknade tillräckliga förkunskaper fann det svårt att delta i musicerandet utan mycket hjälp från 
läraren (Skolinspektionen, 2011).  
 Även goda exempel fanns med i granskningen. I de fallen planerade och anpassade 
musikläraren lektionsinnehållet i olika svårighetsgrader utifrån elevernas olika kunskapsnivåer. 
”Inspektörerna kunde lägga märke till att musikläraren la stor vikt vid att tillmötesgå elevernas egna 
önskemål om låtval eller stilar när de skulle musicera” (Skolinspektionen, 2011, s. 16-17). Dessa 
lärare såg också till att innehållet i lektionen var noga anpassat till lektionstiden. En lärare 
förklarade att detta var möjligt eftersom undervisningen bedrevs i halvklass, något läraren ansåg var 
till stor hjälp (Skolinspektionen, 2011).  

Musiklärarnas egna upplevelser 

Många av de intervjuade musiklärarna beskrev att de kände sig otillräckliga i sin lärarroll. De ansåg 
att arbetsformerna borde förändras, men tyckte att det var svårt att veta på vilket sätt. En förklaring 
till den upplevda otillräckligheten kan vara att musikämnet är ett av ämnena med minst antal 
undervisningstimmar. Timplanen fördelar 230 timmar till musikämnet, jämfört med idrottens 500 
timmar och svenskans 1490 timmar. ”En aspekt som löpt som en röd tråd genom granskningen är 
att skolorna anser att ämnet har lite tid i timplanen i relation till målen” (Skolinspektionen, 2011, s. 
33). Musiklärarrollen är också komplex då läraren ofta förväntas vara körledare, ljudtekniker, 
musiker och god pedagog. Granskningen visade att musiklärare i blandad utsträckning lyckas axla 
dessa roller. Vad många musiklärare gav uttryck för var en önskan att få möjlighet att lära av andra 
musiklärare och utbyta erfarenheter (Skolinspektionen, 2011).  

Vikten av god lekNonsplanering 
Skillnaden mellan de goda och de dåliga exemplen från Skolinspektionens granskning finns i 
musiklärarens planering av lektionen och lektionsinnehållet. Konsten att kunna planera öppna och 
anpassade aktiviteter är en viktig färdighet att ha som lärare, särskilt inför utmaningen att undervisa 
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nyanlända elever. Tricia Hedge (2000) menar att en viktig aspekt av en lärares kompetens är hans 
och hennes förmåga att kunna planera bra aktiviteter. Hon beskriver denna aspekt som ”förmågan 
att på ett lyckat sätt kunna styra upp aktiviteter och interaktioner utifrån perspektivet att eleverna 
vet vad de behöver göra och varför de gör det, är motiverade att arbeta aktivt, är sedda och vägledda 
när hjälp behövs samt att de kan arbeta utan att störas av disciplinära problem” (Hedge, 2000, s. 31, 
min översättning). 

AV undervisa nyanlända elever 
Den tidigare nämnda granskningen från Skolinspektionen kom ut 2011 och sen dess har andelen 
nyanlända elever i svenska klassrum ökat markant. Kaya (2016) berättar utifrån sin egen erfarenhet 
om glädjen i att undervisa nyanlända elever, men också om känslor av otillräcklighet. Hon visar 
också på studier som visar att många lärare uppger att de ”saknar tillräcklig kompetens och kunskap 
för att undervisa nyanlända elever” (Kaya, 2016, s. 21), vilket är allvarligt då de nyanlända eleverna 
både har rätt till och är i behov av kompetent stöd. Den uppenbara och första utmaningen är att 
ämnesläraren ska undervisa en elev utan att de har ett gemensamt språk att kommunicera på (Glogic 
& Löthagen Holm, 2016, Kaya, 2016). 
 För att på kort sikt möta den nyanlände eleven och dess behov presenterar Glogic och 
Löthagen Holm (2016) några punkter med praktiska och tillfälliga stödåtgärder en lärare kan 
använda. Tre av punkterna kan sammanfattas på följande sätt: 1) Använd översättningsverktyg, 2) 
Låt eleven jobba med egna uppgifter (denna stödåtgärd förespråkas inte förutom i de fall då eleven 
riskerar att få en håltimme), och 3) Använd enklare texter på samma tema (Glogic & Löthagen 
Holm, 2016). Punkt 1, ”översättningsverktyg”, behöver sin förklaring. Med den menar författarna 
att det underlättar om det till exempel finns läsplattor som eleven kan använda för att översätta ord 
som han eller hon inte förstår. Men vilka ord ska översättas? Bäst för eleven är att läraren i början 
av lektionen skriver upp 5-10 centrala ord och begrepp som eleven kan översätta. På så sätt ramas 
lektionens innehåll in och eleven har större chans att hänga med (Glogic & Löthagen Holm, 2016). 
För att kommentera punkt 2 och 3 skriver Kaya (2016) att det generellt kan vara svårt att hitta 
ämnesmaterial och faktatexter som är skrivna med en nybörjarläsare som mottagare. Kayas råd till 
ämneslärare som undervisar nyanlända elever är ändå att lägga ner den tid som krävs på 
förberedelser så att samtliga elever kan jobba på samma kunskapsområde, men på olika nivåer. 
Uppgifter kan vara modifierade och texter förenklade, men Kaya understryker vikten av att låta hela 
gruppen kunna delta i alla moment (Kaya, 2016)  

Tre framgångsfaktorer 
I do - we do - you do är en framgångsrik lektionsmodell som Kaya (2016) lyfter fram som särskilt 
användbar i mötet med nyanlända elever. Modellen är indelad i tre delar där läraren i den första 
delen demonstrerar och visar ett moment inför klassen eller gruppen. I den andra delen gör läraren 
och eleverna momentet tillsammans för att eleverna i det tredje steget ska kunna genomföra 
momentet på egen hand. Vid slutet av lektionen återsamlas klassen så att läraren kan knyta ihop 
lektionen och då låta eleverna få dela med sig av sina tankar och reflektioner kring det moment de 
övat på under lektionen. ”På så sätt får eleverna möjlighet att både sätta ord på sitt eget lärande 
samtidigt som de kan visa och lära av varandra” (Kaya, 2016, s. 59). Återsamlingen ger också 
läraren viktig information om var eleverna befinner sig kunskapsmässigt (Kaya, 2016).  
 En andra framgångsfaktor som Glogic och Löthagen Holm (2016) presenterar är att hela 
skolan ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Med det menar författarna att 
”flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång och inte som en brist” (Glogic & Löthagen Holm, 
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2016, s. 61-62). Ett sätt att utveckla detta är att låta eleverna samarbeta tillsammans i 
gruppuppgifter. Dels kan de nyanlända eleverna i en naturlig miljö få stöttning i vardagsspråk och 
skolspråk av de andra eleverna, och samtidigt kan mångkulturella grupper hjälpa samtliga elever att 
få en ökad förståelse av mångkulturellt lärande (Glogic & Löthagen Holm, 2016).  
 Den tredje framgångsfaktorn handlar om att tillgodose den nyanlände elevens behov av tidig 
ämnesundervisning. Glogic och Löthagen Holm (2016) skriver att den nyanlände eleven så snart 
som möjligt bör få tillgång till skolans samtliga skolämnen och att ämneskunskapen bör utvecklas 
parallellt med elevens språkutveckling. Eleverna har helt enkelt inte tid att först lära sig svenska och 
därefter utveckla ämneskunskaper. För att eleven ska kunna tillgodogöra sig den tidiga 
ämneskunskapen krävs ett nära samarbete med studiehandledaren och modersmålsläraren (Kaya, 
2016, Glogic & Löthagen Holm, 2016).  

Skolans krav på språkutveckling 
Den nyanlände eleven står inte bara inför uppgiften att lära sig svenska, eleven ska dessutom 
tillägna sig specifika ämneskunskaper på det nya språket (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Kaya 
(2016) beskriver att språkutveckling sker i två huvudsakliga steg. Det första steget kallar hon 
vardagsspråk vilket innebär ett språk utan krav på tydlighet där man kan göra sig förstådd genom 
att exempelvis peka och säga ”den här”. Viktigt för den sociala interaktionen är att den nyanlände 
eleven snabbt ges möjlighet att utveckla ett vardagsspråk på svenska. Det andra steget kallar Kaya 
för skolspråk vilket innebär ett språk med hög abstraktionsnivå som ställer nya, högre krav på 
kunskap om språkanvändande. För att kunna utveckla de kunskaper som krävs i de olika ämnena, 
som till exempel att resonera, analysera och dra slutsater, behöver eleverna ha fått möjlighet att 
utveckla ett avancerat skolspråk (Kaya, 2016). Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att 
ämneskunskapen i de senare åldrarna kräver ökande kognitiv förmåga, vilket endast möjliggörs 
genom ett utvecklat skolspråk eftersom ”Elevernas förmåga att uttrycka sina tankar är begränsade 
till det språk de uttrycker tankarna på” (Kaya, 2016, s. 61).  

Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning  
För att de nyanlända eleverna ska kunna lära sig det nya språket spelar studiehandledare, 
modersmålslärare och läraren för svenska som andraspråk en viktig roll, men även ämneslärare 
behöver inse och axla sitt eget ansvar för samtliga elevers språkutveckling, särskilt med tanke på att 
systematiska studier av framgångsrika läromiljöer visar på betydelsen av att elever får lära sig 
svenska inom ett ämnessammanhang och att de får rikliga möjligheter att öva på och använda det 
ämnesspecifika språket (Glogic & Löthagen Holm, 2016, Kaya, 2016). Viktiga blir i sammanhanget 
ämnesspecifika ord och Kaya (2016) uppmuntrar lärare att alltid försöka förklara det mer 
avancerade ordet i en meningsfull kontext, till exempel när en elev benämner, förklarar eller 
beskriver ett visst fenomen. Kaya har också sammanställt forskning över framgångsfaktorer som 
leder till språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning. En sådan framgångsfaktor är att 
elevernas modersmål används som en resurs i undervisningen och i lärandet. Forskning på området 
har under de senaste 20 åren visat att elevens modersmål inte är ett hinder utan en tillgång. Som 
redan nämnts är ”elevernas förmåga att uttrycka sina tankar […] begränsade till det språk de 
uttrycker tankarna på” (Kaya, 2016, s. 61). Eleven behöver därför få fortsätta att utveckla sitt 
modersmål så att eleven har möjlighet att utveckla de kognitiva förmågorna (Cummins, 2001, 
Glogic & Löthagen Holm, 2016, Kaya, 2016). 
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BetygssäVning 
Angående nyanlända elever i ordinarie undervisning så följer samtliga elever i skolan samma 
kursplan och inga undantag gäller för nyanlända elever. Samma sak gäller bedömning och 
betygssättning. En nyanländ elev kan ha börjat på skolan sent på terminen, och läraren kan därför 
ha begränsad eller ingen information alls om elevens ämneskunskaper, ”ändå gäller samma 
bestämmelser om betygssättning för nyanlända elever som för alla andra elever” (Skolverket, 
2016b, web). De bestämmelser som gäller återfinns i läroplanens kapitlet om skolans övergripande 
mål och riktlinjer där det står att ”Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig 
information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en 
allsidig bedömning av dessa kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 18). Skolverket har också på sin 
hemsida tydligt presenterat vilka villkor som gäller för att en elev ska uppnå ett visst betyg. Där står 
det: 

När betyg sätts i slutet av årskurs 6 eller 9 ska en elev […], för att få till exempel betyget E, ha visat att 
hon eller han kan allt det som står i hela kunskapskravet för E. Då finns alltså inte möjlighet att bortse 
från någon del av kunskapskraven. Motsvarande gäller för betygsstegen A och C. Betygsstegen B och D 
innebär att det underliggande betygssteget är uppfyllt i sin helhet och det överliggande till övervägande 
del (Skolverket, 2017a, web). 

Viktigt som lärare att tänka på vid betygssättning är att man inte bedömer elevens språkkunskaper 
utan att de bedöms för sina ämneskunskaper. Om eleven har svårigheter att visa sina 
ämneskunskaper på svenska är det av yttersta vikt att eleven får möjlighet att visa sina kunskaper på 
hans eller hennes starkaste språk (Kaya, 2016). 

Den nyanlände eleven i skolan 
Den nyanlände eleven som just börjat i den svenska skolan har ofta en lång resa bakom sig, men 
också en lång resa framför sig. Glogic och Löthagen Holm (2016) beskriver att den nyanlände 
eleven nu har tre komplexa uppgifter att klara på samma gång: ”att lära sig svenska, att lära sig 
innehållet i de olika skolämnena på svenska och att bli en del av den svenska skolkulturen” (Glogic 
& Löthagen Holm, 2016, s. 29). För att klara det krävs mycket stöd från skolan och dess lärare, men 
faktum är att undersökningar har visat att flerspråkiga elever som grupp generellt har högre 
ambitionsnivå än elever födda i Sverige (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Gång på gång kommer 
de nyanlända eleverna ifatt sina nya klasskamrater i den svenska skolan, vilket är en fantastisk 
bedrift. Statistik visar att många av de nyanlända eleverna som kommit till Sverige har flytt från 
krigshärjade och oroliga länder (Skolverket, 2016c), men viktigt för skolans lärare är att förstå att 
flykt och flyktingskap är något tillfälligt, inte en identitet eller något som ska få definiera en person. 
Nyanlända elever måste alltså i första hand ses som elever och mötas med nyfikenhet, värme, 
respekt och höga förväntningar (Glogic & Löthagen Holm, 2016, Kaya, 2016).  
  
Möta elever som inte mår bra 
Inte alla, men många nyanlända elever står ofta inför stora utmaningar då de här i Sverige befinner 
sig i en ny situation som skiljer sig mycket från deras tidigare situation (Glogic & Löthagen Holm, 
2016). Den nya situationen innebär ofta en osäkerhet ifall de ska få uppehållstillstånd och många 
känner saknad eller oro efter familj och vänner som kan finnas kvar i krigsdrabbade områden. 
Utöver detta har många nyanlända elever upplevt det svårt att få svenska kompisar (Glogic & 
Löthagen Holm, 2016). Om vi själva försöker leva oss in i den situationen är det inte svårt att förstå 
att det finns många nyanlända elever som mår dåligt. Glogic och Löthagen Holm (2016) skriver:  
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Ett barn som upplevt krig har inte endast upplevt våld utan även våldets konsekvenser i form av rädsla, 
svält och ett abrupt uppbrott från släkt och kamrater. Många barn som kommer till Sverige har 
traumatiska upplevelser bakom sig (Glogic & Löthagen Holm, 2016, s. 27) 

För att möta dessa elever är det viktigt att läraren har ett upprättat samarbete med elevvården. 
Glogic och Löthagen Holm (2016) menar att läraren måste kunna skilja på sin och elevvårdens 
olika professioner samt veta hur långt de respektive ansvarsområdena sträcker sig. I de fallen då 
läraren finns bland elever med stora behov beskriver Glogic och Löthagen Holm (2016) att det finns 
en risk att omsorgen kan ta över lärandet. Med det menar de att en lärarens starka omsorg kan leda 
honom eller henne till att anpassa undervisningen på ett sätt som är välmenande men inte alltid 
konstruktivt. De skriver att ”I vanliga fall yttrar de sig i för mycket ’bäddande’ kring eleverna, 
sänkta krav, starkt trygghetstänkande - och svag kunskapsfokus” (Glogic & Löthagen Holm, 2016, 
s. 100). 
  

Musikaliska möten och musik som världsspråk 
Avslutningsvis vill jag kort presentera ett syfte från musikämnet som på ett särskilt sätt kan 
aktualiseras då nyanlända elever är en del av den ordinarie musikundervisningsgruppen. På 
musikämnets första sida i läroplanen, som en del av hela ämnets övergripande syfte, står det: 

Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. 
Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika 
musikkulturer, såväl den egna som andras (Skolverket, 2011, s. 100) 

I ett klassrum som präglas av ett inkluderande förhållningssätt (Glogic & Löthagen Holm, 2016) 
kan olika musikkulturer mötas genom att elever, nyanlända eller inte, får möjlighet att berätta om 
sina musikaliska erfarenheter. 
 Skolverket ger uttryck för att musikkulturer är olika och intressant i sammanhanget är att 
titta på vad Bruno Nettl (2015) skriver om musikkulturers likheter och olikheter. Han jämför 
musikkultur med talat språk och menar att det finns beröringspunkter hos musikkulturer världen 
över vilket gör en helt främmande musikkultur lättare att till viss del relatera till än ett helt 
främmande språk. Med utgångspunkt från forskning från de senaste decennierna menar Nettl också 
att de olika musikkulturerna världen över är så pass olika att det är omöjligt att tala om musik som 
ett gemensamt världsspråk som alla människor kan förstå eller relatera till. Men istället för att tala 
om olika musikkulturer som olika musikspråk väljer Nettl att kalla dem musikdialekter, vilket visar 
på de olika musikkulturernas dubbla egenskaper som både främmande och bekanta (Nettl, 2015).  
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METOD 

Jag presenterar i den här metoddelen den metodansats jag använder mig av och beskriver även mina 
metoder för dataskapande och analys.  

HermeneuNk 
Jag utgår i denna uppsats från en hermeneutisk metodansats. Eftersom jag är intresserad av att 
undersöka musiklärares erfarenheter fann jag hermeneutiken särskilt passande då ”hermeneutiken är 
lämplig att använda när syftet med studien är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av 
[ett] fenomen” (Westlund, 2015, s. 71, min kursivering), där fenomenet i mitt fall är musiklärares 
erfarenheter av att undervisa nyanlända elever i ordinarie musikundervisning på högstadiet. Enligt 
Ingrid Westlund (2015) finns det inom hermeneutiken tre huvudsakliga inriktningar: 1) Existentiellt 
inriktad hermeneutik - där tolkaren söker förstå texten bättre än författaren själv, 2) Misstankens 
hermeneutik - där forskaren i första hand intresserar sig av fenomenet i sig och kan tolka det utifrån 
både kvalitativa och kvantitativa inslag, så som att räkna ord, och 3) Allmän tolkningslära - där 
förståelsen av budskapet snarare än förklaringen står i fokus och där individuella textdelar alltid 
tolkas i relation till helheten (Westlund, 2015). Det är den allmänna tolkningsläran som jag gått 
vidare med eftersom jag söker förstå och kommunicera lärares upplevelser, snarare än att förklara 
varför de uttrycker sig så som de gör. 

Historik, styrkor och svårigheter 
Hermeneutiken som tolkningsmetod har sina rötter i bibeltolkningen från 1600-talet och framåt 
(Ödman, 2017). Än idag används hermeneutiken i detta sammanhang och Gordon Fee och Douglas 
Stuart (1997) beskriver i sin bok Att läsa och förstå Bibeln - En handbok hermeneutik som konsten 
”Att fånga den nutida betydelsen av gamla texter” (Fee & Stuart, 1997, s. 272). Under 1600- och 
1700-talet utvecklades hermeneutiken i en mer filosofisk riktning för att senare tas i anspråk i 
vetenskaplig forskning. Idag håller hermeneutiken på att etablera sig på ett mycket påtagligt sätt i 
Sverige, framför allt inom samhälls- och humanvetenskapen (Ödman, 2017). 
 En av styrkorna med att använda hermeneutik som metodansats är att ansatsen leder 
forskaren till att se bortom sina förutfattade meningar och istället låter forskaren tolka datan utifrån 
dess kontext. En annan fördel är att den möjliggör en djup förståelse av empirin (Westlund, 2015). 
Ödman (2017) lyfter fram att det är ganska lätt för en forskare att skapa flera tolkningsalternativ 
utifrån samma företeelse och att svårigheten därför ligger i att veta vilken tolkning som ska väljas. 
När det gäller hermeneutisk analys av data från intervjuer beskriver Ödman (2017) att forskaren 
måste ta i beaktning talspråkets möjliga mångtydighet och att informanten medvetet kan ha uttryckt 
sig oklart eller undvikit att ge uppriktiga svar. I övrigt menar Narayan Prasad Kafle (2013), i sin 
studie Hermeneutic phenomenological research method simplified, att hermeneutik har varit relativt 
fri från kritik jämfört med andra kvalitativa forskningsmetoder (Kafle, 2013).  

Centrala begrepp och dataanalys 
Inom hermeneutiken är texten det centrala eftersom texten utgör det empiriska materialet som ska 
tolkas (Ödman, 2017). Viktigt är att låta texten stå för sig själv, för även om en informant finns 
närvarande vid en intervju så är denne i regel frånvarande när intervjun transkriberats och forskaren 
ska tolka texten (Westlund, 2015). För att kunna tolka en text är det viktigt att forskaren tar hänsyn 
till den kontext som texten är hämtad ur. Texten finns aldrig i ett tomrum, utan är alltid präglad av 
sin kontext. För både forskarens och läsarnas skull är det därför viktigt att kontexten beskrivs 
(Bryman, 2008, Westlund, 2015). En följd av detta är att delar av en text alltid måste förstås både 
utifrån kontexten och texten som helhet. Detta kallas inom hermeneutiken för del- och 
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helhetsprincipen och kan förstås som motsatsen till att tolka något ur sitt sammanhang (Westlund, 
2015, Ödman, 2017). Tänk dig att en lärare citeras med att ha sagt ”Jag orkar inte med de här 
nyanlända eleverna”. En omogen tolkning skulle kunna vara att påstå att läraren i sitt ordval ger 
uttryck för att inte tycka om nyanlända elever. Tänk dig därefter följande, att 1) lärarens fullständiga 
citat var ”Jag orkar inte med de här nyanlända eleverna som inte visar respekt och som stör de andra 
eleverna”, och 2) att läraren återkommande i intervjun uttryckt hur fina hennes nyanlända elever är 
och att hon beklagar sig över den lilla andel nyanlända elever som skapar problem. När delen ställs 
mot helheten kan viktiga tolkningsmisstag undvikas och en trovärdigare tolkning uppnås. En annan 
viktig aspekt inom hermeneutisk teori är att vara uppmärksam på engagerade utsagor. Om ord, 
teman eller utsagor ofta återkommer i texten kan de vara av intresse för forskaren att ta fasta på. 
Samma sak gäller om texten visar på ett tydligt engagemang inom ett visst område.  
 Vid analys av den insamlade datan är det inom hermeneutiken viktigt att närma sig empirin 
med ett öppet och nyfiket sinne. Westlund (2015) beskriver denna process som att lyssna till texten 
och lyfter fram vikten av att inte ”överösa det empiriska materialet med frågor - det är själva texten 
som ska tala till forskaren” (Westlund, 2015, s. 81). Vid intervjuer krävs det då att forskaren ställt 
öppna frågor och inte låtit sina antaganden kväva informantens berättelse. Hermeneutiken tar 
därigenom inte bara forskarens intervjufrågor i anspråk, utan hela den mentala ingång forskaren har 
till fenomenet som ska undersökas. Ett konkret sätt att lyssna till texten är att vara uppmärksam på 
återkommande och engagerande utsagor och låta dem få utrymme i analysen (Westlund, 2015). 
Litteratur och tidigare forskning spelar också en viktig roll inom den hermeneutiska analysen, 
särskilt då forskaren låtit tolkningsakten leda ut på okända vägar. Metodansatsen inbegriper 
nämligen den hermeneutiska spiralen som bygger på att det finns en samverkan mellan det 
empiriska materialet och den tidigare forskningen, där empirin kan få förmedla ny kunskap och där 
litteraturen kan fördjupa förståelsen av empirin eller misstänkliggöra naiva tolkningar (Westlund, 
2015). ”För varje pendling gräver sig spiralen längre ner och fördjupar därmed 
tolkningen” (Westlund, 2015, s. 86). Per-Johan Ödman (2017) tar upp ett konkret exempel på hur 
tidigare forskning fördjupar tolkningen i sin bok Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori 
och praktik. Där beskrivs en intervju med en medelålders man som berättar om sin uppväxt och om 
en mamma som inte var närvarande och en pappa som slog honom. På en direkt fråga svarar 
mannen att hans tidiga relation till föräldrarna och hans situation som barn inte har haft någon 
betydelse för hans liv och handlande som vuxen. Tolkaren ställs här inför ett val att antingen lita på 
mannens utsaga, eller att pröva andra tolkningar. Som en pendling i den hermeneutiska spiralen 
vänder sig tolkaren till forskning och hittar att barndomsupplevelserna utövar stort inflytande över 
en människas senare självuppfattning och livssyn, både medvetet och undermedvetet. Pendeln slår 
därefter tillbaka till empirin där tolkaren bland annat kan finna spår av nuvarande bitterhet gentemot 
fadern. Med hjälp av forskning och empiri i samverkan har tolkaren kunnat komma fram till en 
djupare tolkning, nämligen att mannen i större utsträckning än han själv var medveten om är 
påverkad av sina barndomsupplevelser.  

Genomförande 
När jag hade bestämt både syfte och metodansats var det dags att välja metod för dataskapande. 
Hermeneutik inriktar sig på kvalitativ forskning och vid insamling av empiriskt material är det 
viktigt att informanterna ges stort utrymme att kunna berätta om sina erfarenheter och upplevelser 
(Westlund, 2015). Eftersom jag ville utforska musiklärares erfarenheter lämpade sig kvalitativa 
intervjuer bäst i mitt fall. Enligt Alan Bryman (2008) kan kvalitativa intervjuer genomföras på två 
olika sätt: ostrukturerad intervju, som till sin natur kan likna ett samtal kring en öppen fråga, och 
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semistrukturerad intervju - där forskaren har förberett vissa teman som ska beröras, men där 
informanten får forma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2008). Då jag i den här uppsatsen har fyra 
frågeställningar jag förhåller mig till valde jag semistrukturerad kvalitativ intervju som metod för 
dataskapande.  

Urval 
För att kunna undersöka musiklärares erfarenheter av att undervisa nyanlända elever behövde jag 
verksamma musiklärare att intervjua som hade den erfarenheten. Mina tre urvalskriterier i sökandet 
efter informanter var därför följande: 1) Verksamma musiklärare, 2) med erfarenhet av att undervisa 
nyanlända elever i den ordinarie musikundervisningen, 3) på högstadiet. Hur lång erfarenhet läraren 
skulle haft var inte närmare reglerat, men vid kontakt med lärare som varit verksamma i mindre än 
två år ansåg jag att den erfarenheten inte var tillräcklig för att säkerställa studiens kvalité. Viktigt 
för mig var också att bland mina informanter få in en bredd av ålder, kön, etnicitet och geografisk 
spridning. Om jag ansåg att en potentiell informant hade en bakgrund som allt för mycket liknade 
en redan tillfrågad informant valde jag att istället söka vidare tills den bredd jag sökte hade 
uppnåtts. En presentation av de informanter som deltagit i studien presenteras senare i 
resultatredovisningen.  

HiVa och kontakta informanter 
Utifrån studiens omfattning ansåg jag det lämpligt att genomföra intervjuer på ca. 30 min med tre 
olika musiklärare. För att hitta dessa använde jag mig av två olika tillvägagångssätt som båda 
grundar sig på ett målinriktat snöbollsurval, vilket betyder att relevanta informanter nås genom 
kontakter och sociala nätverk (Bryman, 2008). Det ena tillvägagångssättet var att jag frågade 
musiklärare som jag känner personligen om de i sin tur hade tips på informanter jag kunde kontakta. 
På så sätt kom jag snabbt i kontakt med två av mina informanter. Den första kontakten med dessa 
bestod av ett kort telefonsamtal där jag presenterade mig själv, syftet med min studie och intervjuns 
längd, samtidigt som jag försäkrade mig om att informanten hade relevant erfarenhet för studien. 
Därpå bestämdes tid för telefonintervju. För att öka chansen att hitta lämpliga informanter använde 
jag mig av ett andra tillvägagångssätt. Det gick ut på att jag i en nationell musiklärargrupp på 
Facebook kort presenterade syftet med uppsatsen och att jag sökte musiklärare att intervjua. En av 
personerna som svarade gjorde så via mail genom att kort beskriva sin erfarenhet och erbjuda sig 
villig att ställa upp på intervju. Via mailkontakt bestämdes tid för telefonintervju.  

Telefonintervju 
Enligt Bryman (2008) finns det både för- och nackdelar med att genomföra telefonintervjuer 
jämfört med att träffas fysiskt. En uppenbar fördel är att telefonintervjuer är tidseffektiva för både 
forskare och informant. En annan fördel är att det ibland också kan vara ”lättare att ställa och svara 
på känsliga frågor på telefon då intervjuare och svarare inte är fysiskt närvarande för 
varandra” (Bryman, 2008, s. 432). Den stora nackdelen är att nyanser av informantens minspel och 
kroppsspråk inte går att dokumentera, men Bryman (2008) menar att skillnaden i svar mellan 
telefonintervju och direktintervju är marginell. För mig var telefonintervju det enda genomförbara 
alternativet då jag inte bor i samma stad som någon av informanterna. I början av varje intervju 
förklarade jag att informanternas uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Jag frågade samtidigt 
ifall det var okej för dem att samtalet spelades in, vilket de alla gav sitt samtycke till. Intervjuerna 
spelades in genom en app på min smartphone.  
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Intervjuguide 
Vid utformandet av mina intervjufrågor lutade jag mig mot Brymans (2008) grundläggande råd vid 
utformning av intervjuguide. Han menar att frågorna bör ingå i olika teman med en genomtänkt 
ordningsföljd, att ordningsföljden kan ändras under intervjuns gång och att intervjuaren ska 
använda ett språk som passar informanten. Intervjuaren ska även undvika att ställa ledande frågor 
och inte glömma bort att fråga om bakgrundsfakta om informanten (Bryman, 2008). Frågorna i min 
intervjuguide (se bilaga) är kategoriserade i fyra övergripande teman: skolan, eleven, läraren och 
bedömning, vilka korrelerar med mina fyra frågeställningar som tidigare beskrivits. 

TillvägagångssäV vid analys 
För att kunna tolka de svar som framkommit vid intervjuerna började jag med att transkribera 
samtliga intervjuer. Eftersom lärarna på en fråga om förberedelseklassen kunde ge intressant 
information om bedömning konstruerade jag ett kategorischema där jag sammanställde allt vad de 
tre lärarna sagt om ett visst tema. Detta sammanställde jag i ett dokument där jag färgkodade de 
olika lärarnas svar i varsin respektive färg. Till resultatredovisningen valde jag att i stor utsträckning 
referera lärarnas svar istället för att återge direkta citat. Att referera innebär enligt Ödman (2017) 
alltid att tolka och göra urval. Medveten om detta valde jag att använda refererat dels för att 
underlätta läsningen för läsaren och dels för att på ett effektivt sätt lyfta fram de delar av lärarnas 
svar som var mest relevanta för studiens syfte. Citat har använts i de fall då läraren sagt eller 
uttryckt något som jag på ett särskilt sätt belyst i analysen.  
 Utifrån att ha identifierat vilka teman som var viktiga och återkommande för lärarna gick 
jag tillbaka till att söka i forskning och litteratur efter ny och fördjupad förståelse kring dessa 
områden. Ett exempel på det var Glogic och Löthagen Holms (2016) omsorgsperspektiv som kunde 
hjälpa mig att tolka och förstå en informants handlande vid bedömning. Här praktiserades på ett 
tydligt sätt den hermeneutiska spiralen så att empirin och litteraturen kunde samverka till att 
fördjupa förståelsen. Genom analysen har jag kontinuerligt tolkat delen utifrån helheten och 
helheten utifrån kontexten. Viktigt för mig i analysen var också att vara öppen och transparent och 
inte undvika att brottas med svåra eller motsägelsefulla resultat. I de fallen har jag tolkat så långt 
det är möjligt och rimligt och sedan erkänt de delar jag inte kunnat förklara. 

ForskningseNska ställningstaganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) etiska principer för god forskningssed har jag 
1. Sett till att mina informanter varit informerade om forskningens syfte, vilket jag påpekat både vid 

den första kontakten och vid tiden för intervjun. Jag har också klargjort informanterna att 
anledningen till att de är tillfrågade att medverka är för att de besitter väsentlig erfarenhet kring 
att undervisa nyanlända elever i musik. 

2. Frågat ifall informanterna velat ställa upp på en telefonintervju på ca. 30 minuter och frågat efter 
deras godkännande att intervjun spelas in. Detta gav samtliga lärare sitt muntliga samtycke till. 

3. Klart och tydligt informerat om att informanternas uppgifter kommer att behandlas och 
presenteras konfidentiellt. Jag har därför genom hela studien varit noggrann med att beskriva 
lärarnas personliga uppgifter så som yrkesort och ålder så ospecifikt som möjligt så att ingen ska 
kunna känna igen informanterna utifrån den text jag skrivit. 

4. Bundit mig till att uppgifter insamlade om mina informanter endast får användas för 
forskningsändamål och inget annat. 
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RESULTATREDOVISNING 

I denna del av uppsatsen presenterar jag de svar som musiklärarna gav vid intervjuerna. Svaren 
presenteras tematiskt under rubrikerna skolan, eleven, läraren och bedömning. Som tidigare nämnts 
har jag genomfört intervjuer med tre olika lärare och alla tre är verksamma musiklärare på 
högstadieskolor i olika svenska städer. Utifrån att informanternas uppgifter behandlas konfidentiellt 
har jag i denna uppsats gett dem fiktiva namn istället för att använda deras riktiga namn. 
 Oskar är en man i 35-årsåldern med ca 10 års erfarenhet som musiklärare. Hans skola, som 
ligger i en relativt central stadsdel i en större stad, har under många år tagit emot en ganska stor 
andel nyanlända elever. På hans skola kan det vara ca 2-3 nyanlända elever per klass.  
 Anna är en kvinna i 50-årsåldern som undervisat i musik på samma skola i en medelstor stad 
i över 20 år. Under den tiden har hon även varit klassföreståndare samt under en period undervisat 
på låg- och mellanstadiet. Skolan hon jobbar på ligger i utkanten av staden och har ett 
upptagningsområde som innefattar barn som bor på landet, i förort, i villaområden och även olika 
hem för ensamkommande barn. I skolklasserna finns barn från alla de olika områdena. På hennes 
skola har det varit ca 2-3 nyanlända elever per klass, men hon betonar också att det inte är 
nyanlända elever i varje klass.  
 Jacob är en man i 30-årsåldern som undervisat som musiklärare på samma skola i drygt 5 år. 
Han är född och uppvuxen i mellanöstern och talar utöver svenska och engelska flytande assyriska 
och persiska. Till Sverige kom han som tonåring. Skolan han jobbar på ligger i en invandrartät 
förort i en medelstor stad. På hans skola har de ca 2 nyanlända elever per klass.  

Skolan 

Förberedelseklass och vägen ut i ordinarie undervisning 
Det första jag i intervjun intresserade mig för var om de nyanlända eleverna i musiklärarnas skolor 
först undervisas i förberedelseklasser, vilket är fallet för Oskar. Jacob berättar att på hans skola 
börjar de nyanlända eleverna direkt i de vanliga klasserna. På skolan där Anna jobbar har det sett 
olika ut. Under ganska många år har de haft förberedelseklasser men så ser det inte ut längre. Hon 
berättar att de just nu inte har någon förberedelseklass, utan de elever som är helt nya går en 
utbildning inne i stan och att de sen direkt kommer ut i klass. 
 På frågan om när de nyanlända eleverna går från att undervisas i förberedelseklassen till att 
delta i den ordinarie undervisningen svarar Oskar att de nyanlända eleverna inte kommer ut i klass i 
alla ämnen på en gång, utan de provar att komma ut i nåt ämne i taget. Om den processen berättar 
Oskar:  

Då brukar musiken va ett av de tidigaste ämnena på skolan som man kommer ut i, och jag tänker att man 
anser att det [i musiken] inte är så mycket att läsa jämfört med många andra ämnen och att många [elever] 
tycker det är roligt - det har hörts som argumenten. Sen så brukar det fortsätta och så brukar de komma in 
i gruppen mer och mer, och sen är de inte nyanlända längre efter ett tag. 

På samma fråga svarar Anna att på hennes skola är de nyanlända eleverna direkt med i den ordinarie 
musikundervisningen och att det finns både för- och nackdelar med det. Hon berättar att hon i det 
skedet brukar ha mycket kontakt med läraren från förberedelseklassen och att det i början för henne 
handlar om att snabbt lära känna de nya eleverna så att hon kan ta reda på hur de mår och vilka 
språkkunskaper de har. Vidare berättar hon att ledningen på hennes skola uttryckt att det är viktigt 
att eleverna får spendera mycket tid i klass så att de omges av det svenska språket. Hon menar att 
skolledningen tänker att de nyanlända eleverna blir det i musikämnet. 
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Studiehandledning 
Eftersom alla lärarna säger att de nyanlända eleverna tidigt eller direkt kommer ut i den ordinarie 
musikundervisningen undrar jag ifall det finns studiehandledare på skolan och om de i så fall på 
något sätt är involverade med att hjälpa eleverna specifikt i musikundervisningen. Samtliga lärare 
säger att det finns studiehandledare på deras skolor. De berättar också att studiehandledare på deras 
skolor inte prioriterades för musikämnet, utan istället primärt hjälper elever i kärnämnena, vilket 
Oskar kommenderar genom att uttrycka att ”musiken har relativt låg status i skolan”. Anna och 
Jacob har aldrig tagit hjälp av studiehandledare i musikundervisningen, även om Anna säger att hon 
absolut och självklart kan göra det. 
 Oskar har däremot tagit hjälp av inte bara studiehandledaren utan också modersmålsläraren 
och läraren i förberedelseklassen, då framför allt när de jobbat med musikhistoria. Han berättar att 
samarbetet med kollegorna har fungerat bra. När de i musiken arbetar med svåra texter kan han visa 
en elev vilka delar som är de viktigaste och be eleven gå igenom dem lite noggrannare med 
förberedelseklassläraren. Även om förberedelseklassläraren inte kan elevens modersmål kan de 
ändå hjälpa till att förklara och förtydliga eftersom de har mer tid och mindre grupper. 

Eleven 

Vilka elever är ”nyanlända”? 
För att kunna göra en korrekt analys av lärarnas erfarenheter av att undervisa nyanlända elever är 
det viktigt för mig att veta hur lärarna själva resonerar kring begreppet ”nyanländ”. Jag frågar 
därför lärarna vilka elever som enligt dem räknas som nyanlända. När de får frågan skrattar 
samtliga lärare till samtidigt som de tänker till en stund innan de svarar. Det märks att de inte har ett 
på förhand förberett svar på frågan. Anna har kortast svar då en elev, enligt henne, räknas som 
nyanländ i två år. 
 Jacob börjar med att försöka minnas vad han läst hos Skolverket om elever som kommer till 
Sverige innan de fyllt sju år. Jag ber honom tänka på högstadiet och beskriva vem som enligt 
honom är nyanländ där. Han landar då i följande svar: ”En elev som har varit en kort tid i Sverige 
och [som] inte har lärt sig svenska, det är en nyanländ elev”. 
 Oskar medger att han inte känner till någon exakt definition, men för honom slutar eleverna 
vara nyanlända ”när de är helt inkluderade i vanliga klasser". För lärarna på hans skola finns det 
ingen skarp gräns för när en elev slutar vara nyanländ, men elever som bott i Sverige i 4-5 år menar 
han inte räknas som nyanlända. På hans skola pratar de om nyanlända exakt när de kommer, men 
sen kommer dessa elever ut i vanliga klasser, får nya kompisar, blir en del av de andra eleverna och 
kommer ganska snabbt in i gruppen. Sen kommer det nya, då är det de som är nyanlända istället. 

Elevernas musikaliska förkunskaper 
Jag frågar lärarna hur de nyanlända elevernas förkunskaper i musik skiljer sig jämfört med elever 
som vuxit upp i Sverige. Anna menar att det är väldigt olika beroende vilka länder eleverna kommer 
från. Hon berättar om elever hon haft från Rumänien och forna Sovjet som haft mycket teoretiska 
musikkunskaper och som kunnat skalor och notvärden, men att de inte hade spelat så mycket. 
 Oskar berättar också att det skiljer sig varifrån eleverna kommer och att det påverkar vilken 
musikalisk referensram man har. Han förklarar att han är medveten om att han befinner sig i, och är 
en del av, en musikalisk kultur som är väldigt västerländskt orienterad. Oskar berättar att han haft 
många ensamkommande från Afghanistan där vissa av dem inte alls haft så mycket erfarenhet av 
västerländsk pop- och rockmusik. Han menar att elever som känner till hur västerländsk musik 
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brukar spelas såklart har en fördel. Trots denna skillnad uttrycker Oskar att ”Musikaliteten är ju 
ändå nånstans, det är ett internationellt språk. Jag tycker inte att det har varit ett jättestort problem". 
 Jacob säger att de nyanlända elevernas förkunskaper beror på deras bakgrund och även i 
vissa fall vilket land de kommer ifrån. Han berättar om några duktiga elever han haft som fått med 
sig musiken hemifrån genom musicerande familjemedlemmar. Tydligt poängterar han att de 
nyanlända eleverna har mycket erfarenhet med sig när de kommer till klassrummet; att de inte 
kommer som tomma blad. Samtidigt har han också haft elever som varken sjungit eller spelat 
instrument. Jacob berättar som exempel att det i delar av Afghanistan har varit, och till viss del 
fortfarande är förbjudet att spela instrument. 

De nyanlända elevernas behov 
Jag frågar därefter hur de nyanlända elevernas behov i musikundervisningen skiljer sig jämfört med 
behoven hos elever som vuxit upp i Sverige. 
 Oskar svarar: ”Utan tvekan så är det att tillgodogöra sig skrift. Det är det absolut svåraste". 
Han berättar sedan vad som fungerar bra i musikundervisningen och var behoven inte skiljer sig. 
Vid ensemblespel i grupp eller i helklass menar Oskar att det fungerar och att det inte är någon 
skillnad på de nyanlända elevernas prestation jämfört med de andra eleverna. För att eleverna 
snabbt ska kunna komma igång med instrumentspel jobbar Oskar mycket med gehörsbaserat 
lärande och använder i stor utsträckning ackordmallar, tabulatur och ibland även en slags 
hemmagjord pianotabulatur istället för noter. Han uttrycker också att instruktioner med smågrupper 
funkar bra, men att de nyanlända eleverna inte alltid hänger med vid muntliga helklassinstruktioner. 
Då brukar han lite senare förklara för dem mer enskilt och se till att de förstår. Svårare för de 
nyanlända eleverna är det att tillgodogöra sig skrift. Oskar förklarar att om de jobbar utifrån ett 
kompendium i till exempel musikhistoria så hänger de nyanlända eleverna inte med. Han uttrycker 
att detta är ett problem eftersom han inte har inte tid att sitta extra med varje elev. På skolan finns 
det inga anpassade läromedel i text och han upplever inte att han haft tid att ta fram egna. Det Oskar 
gör i de situationerna är att de nyanlända eleverna får följa med så gott de kan och att Oskar 
försöker göra lite extra förklaringar längs vägen. Han tar också hjälp av studiehandledaren och 
ibland även modersmålsläraren. 
 Jacob svarar att det varierar från elev till elev. Han berättar att han haft elever som tagit 
privata musiklektioner och att dessa elever inte haft några problem förutom att de behövt lära sig att 
sätta ord på vad de kan på svenska. Något som Jacob specifikt nämner och som han menar att 
eleverna behöver lära sig på svenska är instrumentnamn och begrepp som till exempel takt, rytm 
och melodi. Jacob vill få eleverna att se sambandet mellan de ord de kan på sitt modersmål och det 
svenska ordet. När de jobbar med nya svenska ord i musiken kan de ta hjälp av 
översättningsprogram online. Då får eleverna själva göra en lista på de ord som tagits upp och 
översätta dem till deras modersmål. Om de inte har någon referensram för det nya ordet berättar 
Jacob att han får hjälpa dem på bästa sätt. Som tidigare nämnt har Jacob aldrig tagit hjälp av 
studiehandledare, men i den här delen av intervjun säger han att han borde ha mer samarbete med 
studiehandledarna så att de skulle kunna hjälpa eleverna att förstå svåra ord och begrepp.  
 Anna talar också om elevernas svårigheter att tillgodogöra sig text, men då främst utifrån 
den utmaning det utgör för läraren. Därför redogörs det svaret senare. Något annat som hon tar upp 
är de nyanlända elevernas sociala behov. Hon berättar hur det var för några år sen; att då blev alla 
nyanlända elever på hennes skola tilldelade en klass, men att de i början bara träffade klassen i de få 
ämnena där de deltog i den ordinarie undervisningen, som i musik. Resten av tiden fick de 
undervisning i förberedelseklassen - ett system som hon för övrigt tror är ganska vanligt även på 
andra skolor. Mot bakgrund av detta förklarar hon: ”Det kan va väldigt svårt socialt om man inte 
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känner sin klass, vilket man ofta inte gör om man går i en förberedelseklass, och då ska ha musik en 
gång i veckan med helt okända ungdomar. Det kan va svårt och jobbigt att just spela och sjunga 
ihop". Anna lyfter också fram att det de senaste två åren kommit många barn som mår psykiskt 
dåligt. I mötet med dessa elever beskriver Anna att det för henne handlar mycket om att skapa 
trygghet för eleverna och att hon ser dem. 

Läraren 

Utmaningar för läraren 
För att skifta fokus från eleven till läraren frågar jag musiklärarna vad de anser är de största 
utmaningarna med att undervisa nyanlända elever. I svaren framkommer att mycket av det som 
presenteras som de nyanlända elevernas utmaningar i förlängningen blir de utmaningar som 
musiklärarna ställs inför. Några särskiljande drag framkommer dock från Anna och Jacob. På frågan 
om vad som är den största utmaningen svarar Anna: ”Att jag inte hinner med, att jag inte hinner det 
jag skulle vilja, för jag har för många andra elever". Hon fortsätter med att uttrycka att det finns 
många utmaningar. Som lärare har hon elevgruppen endast ett tillfälle i veckan och då har hon 
kravet på sig att alla elever ska synas och få visa vad de kan. Hon lyfter också fram att det inte bara 
är spel i musikämnet, utan att det också innefattar musikanalys och teoretiska delar med 
ämnesspecifika ord och begrepp som kan vara svåra för de nyanlända eleverna. Anna uttrycker att 
det är svårt att hinna med allt detta.  
 Efter att ha tänkt till lite svarar Jacob att den största utmaningen för honom som lärare är 
kommunikationen och språket, men att det varierar från fall till fall. För det första säger han att i de 
fall han talar elevens modersmål, persiska eller assyriska, så kan de kommunicera obehindrat. Men 
om han inte kan deras språk så kvarstår problemet. För det andra menar Jacob att det mesta går att 
genomföra genom att använda musikens språk. Jag frågar Jacob om hans språkkunskaper utöver 
svenska och engelska har hjälpt honom i hans undervisning, vilket han menar att det absolut har 
gjort. Han berättar att det underlättar när han till exempel ska instruera eleverna i instrumentspel, 
och att när han ska ge dem information så kan han göra det på det språk som de känner igen och 
behärskar. Detta menar Jacob underlättar både kommunikation och inlärning för både honom och 
Eleverna. Jacob, som inte kan arabiska, uttrycker att det har varit problematiskt att kommunicera 
med och instruera arabisktalande elever som varken kan svenska eller engelska. Utifrån det säger 
Jacob: ”Men tack och lov att musikämnet är ett ämne där man kan visa med händer och visa på ett 
instrument hur man ska göra”. Gällande de praktiska momenten, som instrumentspel eller digitalt 
skapande menar Jacob att det inte är särskilt svårt att hjälpa de nyanlända eleverna.  

AV anpassa sin undervisning 
Jag frågar lärarna om och på vilka sätt de anpassar sin planering och undervisning med tanke på de 
nyanlända eleverna. Oskar svarar att det för honom handlar mycket om att ha en-till-en-
instruktioner; att han förklarar och visar väldigt noggrant; att han ger instruktioner i mindre grupper 
och att han talar tydligt. Han betonar vikten av att vara uppmärksam på att de förstår vad han säger 
och att han inte bara kör på och bara riktar sig till hela gruppen utan att följa upp med de nyanlända 
eleverna. Oskar säger också att han ofta i första hand anpassar efter gruppen som helhet och sedan 
till individen. Han förklarar att han ser på de nyanlända eleverna som en del av gruppen. 
 Anna berättar att hon anpassar sin undervisning, men att hon tycker det är riktigt svårt. För 
henne handlar det mycket om att få kontakt med och lära känna de nyanlända eleverna; att när hon 
träffar dem mellan lektioner prata med dem och höra hur de har det. Utifrån dessa samtal kan hon 
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sedan anpassa sin undervisning och tänka på vad den enskilde individen behöver. Hon förklarar 
också att hon rent konkret ibland begränsar teoriuppgifter genom att de nyanlända eleverna bara 
behöver göra delar av uppgiften, eller att hon gör uppgiften enklare. 
  Jacob berättar att redan när han börjar planera sin undervisning har han i åtanke att han vet 
att han kommer ha nyanlända elever i de olika klasserna. Han förklarar att han inte ändrar sina 
arbetsområden, utan att han funderar på hur han inom det gällande arbetsområdet kan hjälpa de 
nyanlända eleverna. Han tänker då igenom vilka metoder, extramaterial och stödstrukturer som 
behövs och som kan underlätta för de nyanlända eleverna. Han ger ett exempel från en årskurs 8 
som skulle skriva egna blueslåtar. Eftersom han visste att språket skulle bli svårt för de nyanlända 
eleverna hade han skrivit början av en mening som de nyanlända eleverna sen skulle fylla i själva.  

Fördelar 
Utifrån att jag frågat om utmaningarna med att undervisa nyanlända elever frågar jag också vilka de 
största fördelarna är med att undervisa dessa. Anna svarar att de nyanlända eleverna oftast är väldigt 
motiverade och vill lära sig, ”om man inte mår dåligt så att säga. Många kanske just nu inte mår så 
bra, och då har man svårigheter". 
 Utöver att det alltid är kul att lära känna nya ungdomar och hjälpa dem att lära sig utav 
musik svarar Oskar att de nyanlända eleverna kan komma med en musikalisk bakgrund och 
kännedom om en musikstil som varken han eller de andra eleverna alls känner till. Elevens 
bakgrund kan då bidra till att skapa en positiv pluralisering i klassrummet, vilket Oskar menar är en 
stor tillgång. Ett sätt som denna pluralisering kommer till uttryck i Oskars klassrum är att elever ges 
utrymme att spela upp en låt från en musikstil som de känner till för gruppen och berätta om det. 
Oskar brukar också ha sångprojekt i årskurs 9 där eleverna i smågrupper fritt får välja sånger att 
sjunga och där nyanlända elever då har valt att sjunga sånger från sitt hemland. Utöver att de 
nyanlända eleverna på detta sätt kan visa upp musikaliska kunskaper menar Oskar att när de 
nyanlända elevernas musik och kultur lyfts fram så skapas en form av inkludering mellan dem och 
de andra eleverna. Att de nyanlända elevernas musik och kultur lyfts och erkänns är enligt Oskar 
viktigt för deras personliga utveckling. 
 Jacob är inne på samma spår som Oskar och berättar återkommande och med eftertryck hur 
berikande det ät när nyanlända elever berättar om den musikstil de lyssnar på, och då specifikt 
musikstilar som inte är traditionellt västerländska. Han har till exempel låtit nyanlända elever på 
redovisningar prata om musiken och instrument från deras hemländer. Jacob påpekar också att det 
är viktigt att vi inte glömmer att ta vara på de nyanlända elevernas kunnande och inte bara 
kategoriserar dem som elever som inte kan lika mycket som de andra eleverna. Angående de 
nyanlända elevernas bakgrund säger Jacob: 

För min del har det varit så att många av mina nyanlända elever kommer med mycket bra och berikande 
bakgrund - när det gäller musiken i alla fall - som de tar med sig, och de vill gärna visa upp det också. De 
är stolta över sin kultur och sitt ursprung och vi ska ta vara på det. 

Bedömning 

Bedömning av Ndigare kunskaper 
Jag frågar om lärarna har någon struktur kring att bedöma den nya elevens tidigare musikkunskaper 
och Oskar svarar att han inte har några särskilda strukturer för det. Han berättar att från rektorns och 
socialpedagogens håll är det viktigaste att de nyanlända eleverna får vara med och delta i 
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undervisning och vara med andra elever. Direktivet uppifrån är också att lärarna ska ta det lugnt 
med bedömning i början. Fokus ligger på att eleverna ska ”språkduschas”. 
 Annas struktur består i att hon ofta låter eleverna stanna kvar lite efter lektionstid så att hon 
får tid att prata med dem var och en och intervjua dem. 
 Jacob berättar om Skolverkets kartläggning men också att något sådant inte finns för 
musikämnet. När nya elever kommer till hans musikundervisning för han muntliga samtal med 
dem. Han berättar att eftersom han kan persiska kan han samtala med många afghanska elever som 
kommit nyligen. Han kan då fråga vilken erfarenhet de har av musik och vad de brukar lyssna på. 
Om de kan engelska använder han en enkät på engelska där eleverna kan svara på frågor om 
musikintresse och musikbakgrund. 

Kunskapskraven 
En av mina frågor handlar om kunskapskraven i musik för årskurs 9. Jag frågar lärarna vilka delar 
av kunskapskraven som de anser är uppnåeliga, respektive svåra att uppnå, för nyanlända elever. 
Oskar börjar med att beskriva vilka delar han upplever är uppnåeliga för nyanlända elever: 

De kraven som jag tycker att de har lättast att uppnå är de här musicerande och musikskapande 
kunskapskraven. Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform […] tycker jag också att de 
klarar av bra. Vi brukar göra låtar digitalt […] och det tycker jag inte är någon skillnad överhuvudtaget. 

De delar som Oskar menar är svårast för de nyanlända eleverna är vad han kallar ”musikens 
sammanhang” eftersom den delen i större utsträckning innefattar ämnesspecifika ord och begrepp 
som eleven ska känna till. Han menar att de teoretiska momenten kräver mer faktakunskap och att 
de momenten kan bli svårare för de nyanlända eleverna. Något som han också får ta hänsyn till är 
att inte alla kan läsa på svenska. I de fallen har han med de eleverna haft muntligt prov för att få 
med det viktigaste. Enligt Oskar är det kunskapskraven kring musikens sammanhang som är de 
svåraste att uppnå för en nyanländ elev. 
 Anna svarar att det inte är några problem för de nyanlända eleverna att nå målen för spel och 
sång. Sen berättar hon om de andra målen där man ska analysera muntligt och skriftligt och jobba 
med historiska uppgifter och att de målen är svårare att nå för de nyanlända eleverna. Anna berättar 
att det därför är viktigt för henne att hon lär ut de ämnesspecifika orden i dess sammanhang. 
 Jacob delar upp kunskapskraven i tre olika förmågor. De praktiska: ”Sång och spel” och 
”Skapande”, och den teoretiska: ”Musikens funktion i olika sammanhang”. Om de praktiska 
förmågorna säger han att han inte har någon svårighet att vare sig kunna instruera och bedöma 
eleverna. Jacob har till exempel alltid uppmuntrat sina elever att de i momentet sång inte måste 
sjunga på svenska eller engelska, utan att de kan sjunga på sitt modersmål om de hellre vill. För 
Jacob är det inga problem att bedöma dem. Samma sak gäller även för instrumentspel där Jacob kan 
instruera och visa med händerna. Instrumentspel är enligt honom inte heller något problem och hans 
elever klarar sig bra, ibland även på A-nivå. Utifrån de praktiska kunskapskraven har det inte varit 
nåt hinder för de nyanlända eleverna på Jacobs skola att kunna nå det högsta betyget i musik. 
Angående den teoretiska delen berättar Jacob om hur årskurs 9 jobbar med musikhistoria och 
klassisk musik. Där använder han sig av genomgångar om olika tidsperioder och epoker som är 
viktiga. Han menar att det då blir mycket språk med svåra ord och termer och att eleverna ofta då 
inte riktigt förstår genomgången. Jacob uttrycker att det har varit svårt att kunna bedöma nyanlända 
eleverna eftersom de inte ligger i samma nivå som de andra eleverna som kan svenska. 
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AV bedöma nyanlända elever 
En annan fråga som relaterar till kunskapskraven är hur musiklärarna ser på bedömning av 
nyanlända elever och om de gör något annorlunda när de bedömer dem. Oskar menar att han inte 
gör något annorlunda och förklarar att de nyanlända eleverna är med på lika villkor som alla andra 
samt att lärarna på hans skola sysslar med en form av formativ bedömning med kontinuerlig 
feedback i allting de gör.  
 Anna tänker till innan hon svarar men säger sedan att hon inte gör något annorlunda 
eftersom alla elever, enligt henne, bedöms enligt samma mål. 
 Jacob svarar att han tycker att bedömning är jättesvårt. För honom blir 
bedömningsprocessen väldigt olika beroende på ifall han kan elevens modersmål eller inte. När han 
kan deras modersmål kan han förklara för eleverna vad han har gått igenom och då kan de också 
muntligt på deras modersmål redovisa vad de har lärt sig. Om eleven då visar att de uppnår 
kunskapskraven kan Jacob sätta ett godkänt betyg. I de fall Jacob inte kan elevens modersmål 
tycker han att bedömningsdelen är svår, särskilt när han har elever ”som uppnår A i både skapande 
och sång och spel, men att de faller på resonemangsdelen på grund av bristande språk. Hur ska man 
göra, ska man underkänna dem?” Jacob fortsätter sitt resonemang:  

I början av läroplanen står det att när vi bedömer så är det helheten av en elevs kunnande som vi ska 
bedöma. […] Du ska kolla på helheten av elevens kunnande. Så jag har faktiskt i vissa fall bortsett från 
den här resonemangsdelen och utgått från deras musicerande och kunnande. 

Jacob påpekar igen att betygssättning är ganska komplicerat men att han försöker se den 
musicerande människan i klassrummet, och utgår från den. 

Hur många klarar betyg? 
Som sista fråga undrar jag ifall det enligt lärarnas erfarenhet är många eller få nyanlända elever som 
klarar att nå betyg i musik för årskurs 9. Anna svarar att det är väldigt olika och att det inte riktigt 
går att säga generellt. Jacob svarar att de flesta av hans nyanlända elever har klarat betyg, nämligen 
mer än 50%. Oskar svarar att de allra flesta av hans nyanlända elever har klarat betyg i musik. 
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ANALYS 

I denna analys svarar jag på mina frågeställningar genom att koppla lärarnas svar till helheten och 
till den presenterade litteraturen från Bakgrund och tidigare forskning.  

Skolan 

Direktplacering i musikämnet 
Min första frågeställning handlar om skolan och om vad musiklärare har för erfarenheter av skolans 
rutiner kring de nyanlända elevernas steg ut i den ordinarie musikundervisningen. När en nyanländ 
elev antas till en högstadieskola har rektorn och kommunen ett val att göra. Ska eleven direkt 
placeras i klass eller ska eleven först undervisas i någon form av förberedelseklass för att undan för 
undan slussas ut i olika ämnen. Som tidigare nämnts så råder det delade uppfattningar om vilken 
organisationsform som är bäst, men min analys är att nyanlända elever direktplaceras i musikämnet, 
även fast skolan i övrigt har förberedelseklasser. Oskars skola har förberedelseklass, Annas skola 
har haft det men har det inte längre och Jacobs skola har det inte, men lärarna berättar att de 
nyanlända eleverna ändå kommer direkt ut i deras musikundervisning, förberedelseklass eller inte. 
Oskar säger att musiken brukar va ”ett av de tidigaste ämnena på skolan som man kommer ut i". 
Anna svarar att det såg likadant ut på hennes skola när de hade förberedelseklass samt att hon tror 
att detta system är ganska vanligt även på andra skolor. För att pröva Annas tes behöver vi ställa 
hennes ord mot litteraturen. Där hittar vi att både lärarnas utsagor och Annas tes stämmer väl 
överens med vad Glogic och Löthagen Holm (2016) skriver om att nyanlända elever först kommer 
ut i klass i de praktiskt-estetiska ämnena. Vi kan därför anta att Annas tes stämmer. 
 För att förstå varför de nyanlända eleverna så tidigt kommer ut i just musikämnet kan vi åter 
igen vända oss till Oskar som säger: ”Jag tänker att man anser att det [i musiken] inte är så mycket 
att läsa jämfört med många andra ämnen och att många [elever] tycker det är roligt - det har hörts 
som argumenten". Resultatet från studien visar inte huruvida de nyanlända eleverna tycker musik är 
roligt eller inte, men tittar man på helheten av lärarnas svar kan vi se att det i musiken finns många 
moment som inte är läs- eller språkbaserade och att det generellt inte är några problem för de 
nyanlända eleverna att delta i de praktiska momenten. Eftersom de praktiska momenten i musik är 
genomförbara är det också rimligt att tänka att de nyanlända eleverna kan tycka att ämnet är roligt. 
Tar man också med i beräkningen Skolverkets direktiv att eleverna så snart som möjligt ska delta i 
den ordinarie undervisningen framkommer en rimlig tolkning, nämligen att skolledningar landet 
över, likt den på Oskars skola, direktplacerar nyanlända elever i musik för att det i stor utsträckning 
fungerar.  

Behov som kommer med direktplacering 
Eftersom de nyanlända eleverna direktplaceras i musikämnet bör vi åter igen se på de utmaningar 
och möjligheter som direktplacering för med sig. Kaya (2016) och Glogic och Löthagen Holm 
(2016) skriver att eftersom elever som direktplaceras ännu inte kan språket är de i stort behov av 
språkligt stöd i form av studiehandledare för att kunna ta del av ämnesinnehållet. Skolförordningen 
slår också tydligt fast att ”en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver 
det” (Sverige, 2011, kap 5, 4 §). Resultatet från mina intervjuer visar att det på musiklärarnas skolor 
finns studiehandledare för de nyanlända eleverna, men att studiehandledningen prioriteras till 
kärnämnena. Lärarnas svar om hur deras samarbete med studiehandledaren ser ut kan dock verka 
aningen motsägelsefulla. Oskar, som upplever att ”musiken har relativt låg status i skolan”, har ett 
fungerande samarbete med inte bara studiehandledaren utan också modersmålsläraren och läraren i 
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förberedelseklassen. Anna och Jacob har däremot aldrig tagit hjälp av studiehandledare trots att de 
båda ger uttryck för att språket är en stor utmaning för de nyanlända eleverna.  
 För att tolka Oskars situation kanske hans skola har satsat mycket resurser på 
studiehandledning och att även fast musikämnet inte är prioriterat så kanske resurserna räcker till så 
att eleverna även kan få hjälp i musikämnet. I Jacobs fall skulle en tolkning kunna vara att han inte 
tänkt på att ta hjälp av studiehandledning eftersom han kan tala många elevers modersmål. 
Tolkningen styrks av att Jacob under intervjuns gång säger att han borde ha mer samarbete med 
studiehandledarna, vilket jag anser tyder på att han tidigare inte tänkt på studiehandledningens 
möjligheter för honom i musiken. Varför Anna inte tagit hjälp av studiehandledare i sin 
undervisning trots att hon, som hon uttrycker det, ”absolut” och ”självklart” kan göra det 
framkommer inte ur vare sig helheten eller kontexten.  
 En annan konsekvens av att eleverna ännu inte har ett vardagsspråk är att den sociala 
interaktionen försvåras, vilket kan göra det svårt för nyanlända elever att få jämnåriga, icke 
nyanlända skolkamrater (Glogic & Löthagen Holm, 2016, Kaya, 2016). Angående de sociala 
relationerna belyser Anna en aspekt där skolans beslut om förberedelseklass eller direktplacering får 
konsekvenser i musikundervisningen. Anna säger: ”Det kan va väldigt svårt socialt om man inte 
känner sin klass - vilket man ofta inte gör om man går i en förberedelseklass - och då ska ha musik 
en gång i veckan med helt okända ungdomar. Det kan va svårt och jobbigt att just spela och sjunga 
ihop". För att förstå vad Anna menar när hon säger ”helt okända ungdomar” behöver vi först 
komma ihåg att de nyanlända eleverna från förberedelseklassen i början bara träffar den ordinarie 
klassen i några få praktisk-estetiska ämnen i veckan, och om musik är det enda ämnet de kommit ut 
i är det möjligt att förstå varför eleverna i den ordinarie klassen kan uppfattas som okända.  
 I sammanhanget ska också sägas att varken Jacob eller Oskar benämner sociala relationer 
som ett problem. Oskar säger tvärtom att de nyanlända eleverna på hans skola snabbt får nya 
kompisar och blir en del av gruppen. Eftersom andelen invandrare är högre på Oskars och Jacobs 
skolor än på Annas skola är min tolkning att de nyanlända eleverna på skolor med högre andel 
invandrare har lättare att hitta vänner utifrån att chansen är högre att de där hittar någon som delar 
eller förstår deras språk och kultur. 

SammanfaVning 
För att sammanfatta så skiljer sig rutinerna åt på lärarnas olika skolor men den situation de alla har 
gemensamt är att de nyanlända eleverna direkt kommer ut i den ordinarie musikundervisningen. 
Detta ställer enligt Skolverket krav på studiehandledning men bara en av tre lärare tar hjälp av 
studiehandledning i musiken. En situation som också kan uppstå är att de nyanlända eleverna kan 
känna sig alienerade, då framför allt om det finns få andra invandrare i klassen.  

Eleven 

Nyanlända elever och deras förkunskaper 
Min andra frågeställning handlar om vilka behov musiklärarna anser att de nyanlända eleverna har i 
den ordinarie musikundervisningen. På frågan om vilka elever som enligt musiklärarna räknas som 
nyanlända svarar lärarna att de med ”nyanländ” menar elever som kämpar med språket, som ännu 
inte är helt inkluderade i klassen och som inte varit i Sverige längre än ungefär två år. Skollagen 
definierar en ”nyanländ elev” som en person som 1) har bott utomlands, 2) nu bor i Sverige, och 3) 
har påbörjat grundskolan här senare än början på höstterminen året då han eller hon fyller sju samt 
att en elev inte längre är betraktad som ”nyanländ” efter fyra års tid i Sverige (Sverige, 2010). Även 

!24



om ingen av lärarna beskrev sin definition på exakt samma sätt som skollagen så menar jag att 
ingen av lärarnas definitioner strider mot skollagens. Den stora skillnaden är att en elev enligt 
skollagen kan, men inte måste, räknas som nyanländ i upp till fyra år, men tittar vi på helheten av 
lärarnas svar ser vi att ingen av dem skulle kalla en elev som varit i Sverige i 3-4 år för nyanländ.  
 Jag har i min uppsats tidigt slagit fast att nyanlända elever inte utgör någon homogen grupp 
(Skolinspektionen, 2017). Detta faktum har i den här studien blivit tydligast i frågan om hur de 
nyanlända elevernas förkunskaper i musik ser ut. Det generella genomgående temat hos lärarna är 
att det 1) är väldigt olika från elev till elev och 2) att det spelar roll vilket land eleven kommer ifrån. 
Det exempel som kommer upp flest gånger är landet Afghanistan och Jacob berättar att bland annat 
instrumentspel är eller har varit delvis förbjudet där. Vi kan förstå varför just Afghanistan omnämns 
återkommande eftersom det är därifrån, under de senaste åren, som de flesta nyanlända eleverna har 
kommit (Skolverket, 2016c). Intressant i sammanhanget är att Oskar, som också haft afghanska 
elever utan erfarenhet av västerländsk musik, utrycker att ”Musikaliteten är ju ändå nånstans, det är 
ett internationellt språk. Jag tycker inte att det har varit ett jättestort problem". Som tolkare måste 
jag här fråga mig hur det kan komma sig att det mot alla odds inte varit stora problem för dessa 
elever utan erfarenhet av västerländsk musik? En förklaring finner vi i helhetssvaret hos både Oskar 
och de andra lärarna som alla uttrycker att praktiska moment som sång och spel fungerar bra för alla 
nyanlända elever. Den förklaring som Oskar själv ger är att musik är ett internationellt språk, som 
underförstått, alla kan förstå. För att bättre förstå sammanhanget behöver vi vända oss till 
litteraturen. Nettl (2015), som menar att världens musikkulturer är alldeles för olika för att kunna 
konstituera ett internationellt gemensamt musikspråk, erkänner samtidigt att det bland olika 
musikkulturer kan finnas delar som påminner om varandra (Nettl, 2015). Utifrån lärarnas 
erfarenheter och i ljuset av samtida forskning kan vi således konstatera att när en elev med en 
österländsk musikkulturell referensram ska lära sig västerländsk musik kan de musikaliska 
kulturskillnaderna utgöra ett visst hinder på vägen, men inget oöverkomligt sådant.  

De nyanlända elevernas behov 
Om vad den nyanlände elevens största behov är svarar Oskar: ”Utan tvekan så är det att 
tillgodogöra sig skrift. Det är det absolut svåraste”. Anna vittnar också om de nyanlända elevernas 
svårigheter att tillgodogöra sig text. Skrift ryms inom vad Kaya (2016) kallar skolspråk. Eftersom 
det abstrakta skolspråket tar betydligt längre tid att lära sig än vardagsspråket är det inte konstigt att 
lärarna lyfter fram läsning som en stor utmaning. Jacob betonar en annan del av språket som en stor 
utmaning, nämligen de ämnesspecifika orden. Även Anna berättar att de ämnesspecifika orden och 
begreppen kan vara svåra för de nyanlända eleverna.  
 Ett annat behov som Anna tog upp är att hon upplever att det under de senaste två åren är 
många nyanlända elever som mår dåligt och att dessa elever är i behov av trygghet. I det menar hon 
också att den psykiska ohälsan påverkar motivationen och skolprestationen negativt. Annas 
iakttagelser stämmer väl överens med Glogic och Löthagen Holms (2016) beskrivningar om att 
många nyanlända elever har traumatiska upplevelser bakom sig. Som tolkare har jag iakttagit att det 
bara är Anna som talar om att det hos nyanlända elever finns en växande social oro och psykisk 
ohälsa. Särskilt iögonfallande blir detta fenomen eftersom Anna vid flera tillfällen kommer tillbaka 
till ämnet. En tolkning är att det bara är på Annas skola som nyanlända elever mår dåligt. En annan 
tolkning är att Anna i större utsträckning än Jacob och Oskar uppmärksammar hur hennes elever 
mår. Låt oss utforska det senare alternativet. Anna har undervisat inte bara på högstadiet utan också 
på låg- och mellanstadiet där elever kräver större tillsyn och omsorg än elever gör på högstadiet. 
Hon är och har varit klassföreståndare, en roll som bygger på relationer med inte bara eleven utan 
också elevens föräldrar. Anna berättar också uttryckligen att hon frågar sina elever hur de mår. 
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Utifrån dessa kriterier kan vi konstatera att den troliga tolkningen är att Anna inte har fler elever 
som mår dåligt än de andra lärarna, utan att hon är mer relationell och uppmärksam på hur hennes 
elever mår och därigenom får reda på mer om sina elever.  
  

SammanfaVning 
En sammanfattning av lärarnas upplevelse av de nyanlända elevernas behov i musikämnet visar att 
även fast musikalisk oerfarenhet utgör ett hinder så är elevernas största svårighet att tillgodogöra sig 
skolspråket, så som text och ämnesspecifika ord. En konsekvens av detta är att de nyanlända 
eleverna är i behov av mycket språkstöd. Forskning och erfarenheten hos en av lärarna visar att 
även psykisk ohälsa är ett växande behov, då särskilt hos de elever som kommit hit som flyktingar 
med traumatiska erfarenheter bakom sig. 

Läraren 

Lärarens utmaningar och anpassningar 
Min tredje frågeställning handlar om läraren och på vilka sätt musiklärare anpassar sin undervisning 
till varje elevs förutsättningar och behov. Eftersom lärarna upplever att de nyanlända elevernas 
största behov är språkstöd och eftersom studiehandledning generellt inte prioriteras för musikämnet 
upplever de musiklärare jag intervjuat att deras största utmaning med att undervisa nyanlända elever 
är tiden och språket. Angående språket framkommer det från deras svar att de nyanlända elevernas 
utmaningar att tillgodogöra sig text och ämneskunskaper i förlängningen blir de utmaningar som 
musiklärarna ställs inför. Både Anna och Oskar talar också om hur de skulle vilja hjälpa de 
nyanlända eleverna med ämnesspråket men att det inte finns tillräckligt med tid. Detta resonemang 
känns igen från Skolinspektionens intervjuer med musiklärare från 2011 där ”En aspekt som löpt 
som en röd tråd genom granskningen är att skolorna anser att ämnet har lite tid i timplanen i relation 
till målen” (Skolinspektionen, 2011, s. 33). 
  Enligt läroplanen för grundskolan är det varje lärares uppdrag att ”undervisningen […] 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). Hur gör då lärarna för att leva upp till detta? Om man ser till de 
förutsättningar som givits lärarna och utifrån vad de själva har berättat anser jag att lärarna gör vad 
de kan för att anpassa sin undervisning till de nyanlända elevernas behov. De lär ut ämnesspecifika 
ord både i dess kontext och med hjälp av ordlistor, vilket är helt i linje med de råd och den 
forskning som Glogic och Löthagen Holm (2016) och Kaya (2016) presenterar. I de praktiska 
momenten visar ofta musiklärarna först och låter eleverna sedan härma, en metod som i stor grad 
påminner om Kayas (2016) lektionsmodell I do - we do - you do. Kaya (2016) understryker också 
vikten av att låta hela gruppen delta i alla moment men på olika svårighetsnivåer, vilket även 
musiklärarna strävar efter och genomför. 
  
Flerspråkighet och mångfald 
En framgångsfaktor som Glogic och Löthagen Holm (2016) presenterar är att skolan ska präglas av 
ett inkluderande förhållningssätt där ”flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång och inte som 
en brist” (Glogic & Löthagen Holm, 2016, s. 61-62). Även Cummins (2001) och Kaya (2016) 
betonar den nyare forskningens konstateranden om modersmålets viktiga roll vid inlärandet av nya 
språk och kunskaper. Jacob har möjligheten att direkt kunna hjälpa en del av sina elever på deras 
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modersmål, men i övrigt är det ingen lärare som omnämner modersmålets betydande roll för 
elevens språk- och kunskapsutveckling. Vi vet inte om lärarna är medvetna om modersmålets 
betydelse eller inte, men utifrån faktumet att det aldrig omnämns kan vi tolka situationen som att 
modersmålsbaserat lärande i alla fall inte spelar en central roll i praktiken i lärarnas undervisning. 
 Ett återkommande tema är att mångfalden ses som en tillgång. Både Oskar och Jacob 
berättar hur de låter eleverna få sjunga sånger på sitt modersmål och att de i redovisningar ger 
eleverna utrymme att berätta om musiken och instrument från deras hemländer. Det inkluderande 
förhållningssättet blir tydligast hos Jacob när han berättar: ”många av mina nyanlända elever 
kommer med mycket bra och berikande bakgrund […] och de vill gärna visa upp det också. De är 
stolta över sin kultur och sitt ursprung och vi ska ta vara på det”. Värt att nämna i sammanhanget är 
att detta förhållningssätt också till viss del återfinns i Skolverkets ena syfte med musikämnet 
eftersom ”undervisningen [ska] bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för 
olika musikkulturer, såväl den egna som andras” (Skolverket, 2011, s. 100).  

SammanfaVning 
Sammanfattningsvis framgår det att det som musiklärarna upplever är deras största utmaning med 
att undervisa nyanlända elever är de nyanlända elevernas svårigheter att tillgodogöra sig text och 
ämnesspecifika ord. En annan stor utmaning som lyfts fram är bristen på tid. För att anpassa sin 
undervisning till de nyanlända elevernas behov har lärarna bland annat lärt ut ämnesspecifika ord i 
dess kontext och med hjälp av ordlistor. Lärarna visar först och låter eleverna härma och de skapar 
utrymme för ett inkluderande förhållningssätt. Däremot spelar modersmålsbaserat lärande ingen 
central roll i undervisningen. 

Bedömning 

Bedömning av förkunskaper 
Min fjärde frågeställning handlar om bedömning och hur musiklärare ser på just bedömning och 
betygssättning av nyanlända elever. I inledningen av intervjuerna frågar jag lärarna om de har någon 
struktur för att bedöma de nyanlända elevernas tidigare musikkunskaper. Ingen av dem använder 
någon formell struktur i likhet med Skolverkets kartläggning men de hade alla egna strategier för att 
skapa sig en uppfattning om den nya elevens musikaliska förkunskaper.  

Kunskapskraven och betyg 
När jag frågar lärarna vilka delar av kunskapskraven de anser är uppnåeliga, respektive svåra att 
uppnå, för nyanlända elever är det gemensamma svaret att de delar in kraven i olika förmågor; de 
praktiska: ”Sång och spel” och ”Skapande”, och den teoretiska: ”Musikens funktion i olika 
sammanhang”. Denna indelning av förmågor är direkt hämtad från läroplanen. Vidare berättar 
lärarna samstämmigt att de nyanlända eleverna klarar de praktiska delarna bra. Rörande momenten 
ensemblespel och digitalt musikskapande tycker Oskar, till exempel, att det ”inte är någon skillnad 
överhuvudtaget” mellan de nyanlända eleverna och de andra klasskamraterna. 
 Lika eniga som lärarna är över att de praktiska momenten är fullt genomförbara är de också 
över att det är de teoretiska förmågorna som är de svåraste för de nyanlända eleverna. Samtliga 
lärare förklarar detta med att de teoretiska förmågorna inbegriper begrepp, faktakunskaper och 
analytiska förmågor, vilket ställer krav på avancerade språkkunskaper. I ljuset av att lärarna anser 
att många nyanlända elever upplever språket som den största utmaningen är det inte oväntat att det 
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är de teoretiska kunskapskraven som är de svåraste kunskapskraven att uppnå för de nyanlända 
eleverna. 
 Trots denna utmaning framkommer det utifrån lärarnas svar att det ändå är möjligt för 
nyanlända elever att nå betyget E i årskurs 9. Anna menar att det inte går att säga generellt hur 
många nyanlända elever som klarat betyg, men Jacob berättar att mer än 50% av hans elever har 
klarat betyg och Oskar menar att de allra flesta nyanlända elever i hans undervisning har klarat 
betyg i musik. 

BetygssäVning 
Angående bedömning av nyanlända elever i ordinarie undervisning så följer samtliga elever i skolan 
samma kursplan och inga undantag gäller för nyanlända elever (Skolverket, 2016b). Både Oskar 
och Anna uttrycker att de inte gör något annorlunda vid bedömning och betygssättning men Jacob 
resonerar annorlunda. Han berättar att om en elev riskerat att underkännas har han i sin bedömning i 
vissa fall bortsett från ett svagt kunskapskrav och istället sett till elevens många andra starka 
kunskapssidor. Jacob förklarar sitt agerande med stöd från läroplanen där han hävdar att det står att 
det är ”helheten av en elevs kunnande som vi ska bedöma”. För att förstå Jacobs handlande behöver 
vi använda många av hermeneutikens tolkningsverktyg; vi behöver ta hjälp av forskning, se till 
kontexten, delen och helheten samt verifiera den referens Jacob nämner.  
 Den text Jacob syftar på återfinns i läroplanens kapitel om skolans övergripande mål och 
riktlinjer där det angående bedömning står att ”Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all 
tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och 
göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 18). Jag kan förstå att det i 
denna bestämmelse finns visst tolkningsutrymme kring betygssättning men på Skolverkets hemsida 
står det om bedömning att för att få betyget E behöver eleven kunna ”allt det som står i hela 
kunskapskravet för E. Då finns alltså inte möjlighet att bortse från någon del av 
kunskapskraven” (Skolverket, 2017a, web). Jag skulle sedan vilja ställa Jacobs handlande i relation 
till vad Glogic och Löthagen Holm (2016) benämner ”När omsorgen tar över lärandet”. De lyfter 
fram perspektivet att om en lärare finns bland elever med stora behov kan lärarens starka omsorg 
leda honom eller henne till att anpassa undervisningen på ett sätt som är välmenande men inte alltid 
konstruktivt. En aspekt av detta är att omsorgen kan få läraren att sänka kraven på eleverna, till 
exempel vid betygssättning (Glogic & Löthagen Holm, 2016). Om vi utifrån denna bakgrund ser till 
Jacobs situation så ser vi att han ständigt möter många nyanlända elever med stora behov. Från 
helheten vet vi också att Jacob vill sina nyanlända elever väl och hur berikande han finner deras 
bakgrund och delaktighet i klassrummet. Det är därför rimligt att tro att Jacob av omsorg och högst 
välmenande har sänkt de teoretiska kunskapskraven för praktiskt högpresterande elever. Jacob 
frågar själv ”Ska man underkänna de som uppnår A i både skapande och sång och spel men att de 
faller på resonemangsdelen på grund av bristande språk?” Här dyker två intressanta frågor upp. Är 
detta likvärdig bedömning? och är betygssystemet rättvist så som det är? Dessa frågor är viktiga 
men faller utanför studiens syfte att utforska. Min analys av sammanhanget är att enligt Skolverket 
kan Jacobs handlande inte försvaras, men utifrån omsorgsperspektivet kan det åtminstone förstås.  

SammanfaVning 
Musiklärarnas upplevelser av och syn på bedömning och betygssättning av nyanlända elever kan 
sammanfattas med 1) att de använder egna strategier för att bedöma elevens tidigare kunskaper, 2) 
att de nyanlända eleverna generellt klarar de praktiska kunskapskraven men har svårt att klara de 
teoretiska, 3) att de nyanlända eleverna har möjlighet att klara betyg i musik, och 4) att omsorgen 
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om eleven kan få läraren att sänka kunskapskraven, men att detta egentligen inte är något som tillåts 
av Skolverket.  
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att undersöka musiklärares erfarenheter av att undervisa nyanlända 
elever i ordinarie musikundervisning på högstadiet. Utifrån att ha intervjuat tre musiklärare och 
analyserat deras svar i ljuset av relevant forskning följer här en diskussion av det som framkommit.  
 Det som musiklärarna upplever att de nyanlända eleverna har svårast för i 
musikundervisningen är att tillgodogöra sig skolspråket, så som texter och ämnesspecifika ord. 
Detta ställer höga krav på läraren som enligt läroplanen ska anpassa sin undervisning till varje elevs 
förutsättning och behov. Studien har visat att de nyanlända elevernas utmaningar att tillgodogöra sig 
skolspråket i förlängningen utgör de största utmaningarna som musiklärarna ställs inför. En annan 
stor utmaning för läraren är bristen på tid. Lärarna ger exempel på anpassningar som de önskar att 
de skulle hinna med men säger att tiden inte räcker till. Samtidigt är lärarnas undervisning redan full 
av anpassningar. Med hjälp av ordlistor lär de ut ämnesspecifika ord i dess kontext, de anpassar 
uppgifter och prov och de visar först och låter eleverna härma. Utifrån denna studie har det därför 
visat sig att det i musikundervisningen är fullt möjligt att följa Skolverkets krav på att 
undervisningen ska anpassas till varje elevs behov, åtminstone till en viss grad. För att 
elevanpassningen ska kunna fördjupas krävs mer tid, större resurser och mer studiehandledning på 
modersmålet.  
 Denna studie har kommit fram till att rutiner kring att motta nyanlända elever skiljer sig åt 
på olika skolor men i musikämnet kommer eleven direkt ut i den ordinarie undervisningen, och då 
ofta med mycket begränsade språkkunskaper i svenska. Att nyanlända elever direktplaceras i musik 
beror i huvudsak på att musikämnet, i likhet med andra praktisk-estetiska ämnen, kräver mindre 
språkkunskaper än andra ämnen. Enligt Glogic och Löthagen Holm (2016) och Kaya (2016) ställer 
direktplacering höga krav på studiehandledning, men den hjälpen prioriteras främst till kärnämnena 
med mycket svenska och inte till musiken. Den svenska skolförordningen konstaterar att ”en elev 
ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det” (Sverige, 2011, kap 5, 4 §) och 
utifrån denna studie kan två slutsatser dras. 1) Nyanlända elever i musikundervisningen är i stort 
behov av språkligt stöd i form av studiehandledning på modersmålet för att klara de teoretiska 
delarna. 2) Samma elever får inte tillräcklig del av den studiehandledning de enligt svensk lag har 
rätt till. Det är förståeligt att tillgången till studiehandledningen är begränsad utifrån de senaste 
årens stora invandring, men det är beklagligt att skolförordningen ställer ouppnåeliga krav. Det är 
också förståeligt att kärnämnena prioriteras eftersom de är just kärnämnen, men det är olyckligt att 
musikämnet inte prioriteras mer. Genom att titta nogare på musikämnets delar i relation till vilka 
kunskapskrav de nyanlända eleverna uppnår kan vi se om mer studiehandledning i musikämnet går 
att motivera.  
 Musiklärarna delar in kunskapskraven i de praktiska och de teoretiska förmågorna. På grund 
av de nyanlända elevernas svårighet att tillgodogöra sig skolspråk har de svårt att klara de teoretiska 
kunskapskraven. Däremot är det ingen skillnad på de nyanlända eleverna och deras klasskamrater 
när det kommer till att klara de praktiska momenten. Tack vare möjligheten att spela före, visa med 
händer och att använda ackordmallar är det heller inga problem för musiklärare att instruera 
nyanlända elever i de praktiska momenten. Till och med elever från länder där musik varit 
förbjuden har klarat de praktiska momenten bra. Eftersom nyanlända elever generellt klarar de 
praktiska delarna i musiken och eftersom musikämnet vilar på en mindre andel språkkunskap än 
andra ämnen anser jag att mer studiehandledning kring musikens teoretiska delar är motiverat 
eftersom många elever då skulle kunna klara ett välbehövt betyg, något som också skulle höja 
studiemotivationen för andra ämnen. 
 Utifrån att jag själv aldrig har undervisat nyanlända elever i musik på högstadiet har jag en 
endast en begränsad förförståelse för hur situationen ser ut för musiklärare runtom i landet. Tittar 
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man endast på undersökningar som att elever födda utomlands misslyckas i skolan i större 
utsträckning än elever födda i Sverige (Glogic & Löthagen Holm, 2016) och studier som visar att 
många lärare uppger att de ”saknar tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa nyanlända 
elever” (Kaya, 2016, s. 21) är det lätt måla upp en mörk och dyster bild. Men att lyssna till lärare 
som Anna, Jacob och Oskar som både värnar om och tror på sina nyanlända elever har varit 
upplyftande. Två insikter har varit särskilt inspirerande, nämligen att nyanlända elever i de 
praktiska momenten presterar på samma nivå som elever som vuxit upp i Sverige, och att de elever 
som börjar lära sig skolspråket och har möjlighet att tillgodogöra sig text, ämneskunskaper och 
ämnesspecifika ord har alla möjligheter att klara betyg i musik i slutet av årskurs 9. Bilden av 
nyanlända elever börjar också ljusna när man tar till sig undersökningar som visar att flerspråkiga 
elever som grupp generellt har högre ambitionsnivå än elever födda i Sverige (Glogic & Löthagen 
Holm, 2016). De nyanlända eleverna kommer gång på gång ifatt sina nya klasskamrater i den 
svenska skolan, vilket är en fantastisk bedrift med tanke på alla de utmaningar de möter. 
 Det svenska forskningsfältet har under de senaste åren börjat fyllas på med innehåll som 
berör skolan och nyanlända elever men än är det tunt när det kommer till nyanlända elever och 
musik. Jag har i mitt förarbete inför denna uppsats hittat en handfull studier som behandlar 
’nyanlända elever, musik och integration’ och andra studier som lyfter fram musikens möjligheter 
vid språkinlärning, men inga studier om nyanlända elever och musik på högstadiet - än mindre 
studier som också utgår från ett lärarperspektiv. Jag vill därför med den här studien fylla ett tomrum 
och hoppas att denna studie kan få vara till gagn för någon som likt mig själv står i startgropen att 
börja undervisa i musik på högstadiet. Att nyanlända elever har en reell möjlighet att klara betyg i 
musik ser jag som studiens främsta slutsats och min önskan är att musiklärare tar med sig den 
insikten och fortsätter möta nyanlända elever med nyfikenhet, värme, respekt och höga 
förväntningar (Glogic & Löthagen Holm, 2016, Kaya, 2016).  

Avslutande reflekNon 
Att använda hermeneutik som metodansats i den här studien har varit en stor fördel eftersom jag 
genom dess tolkningsverktyg har kunna tränga in djupare i förståelsen av musiklärarnas 
upplevelser. En annan fördel är att hermeneutiken alltid strävar mot att utforska det okända vilket 
har hjälpt mig att förbise och komma bortom mina eventuella fördomar eller förutfattade meningar. 
Att för datainsamling använda semistrukturerade kvalitativa intervjuer har också fungerat mycket 
bra och gått hand i hand med det hermeneutiska tankesättet. Önskvärt hade varit att intervjuerna 
hade ägt rum ansikte mot ansikte. Då hade nyanser i minspel och kroppsspråk också kunnat vägas 
in i tolkningen. Men utan telefonintervjuer hade den geografiska spridningen inte varit möjlig, och 
på grund av att jag har en mer eller mindre personlig relation till många musiklärare i mitt 
närområde var den geografiska spridningen än mer nödvändig.  

FortsaV forskning  
Eftersom forskningsområdet ’nyanlända elever och musik’ är relativt outforskat ser jag ett stort 
behov av forskning som belyser olika perspektiv. Jag har i denna studie undersökt musiklärarnas 
egna perspektiv av att undervisa nyanlända elever i ordinarie undervisning på högstadiet. Två 
särskilt intressanta perspektiv om lärare och elever i musikundervisningen på högstadiet som på ett 
rikt sätt skulle komplettera denna studie är en intervjustudie med ett elevperspektiv samt en 
fältstudie där forskaren studerar musiklärarens handlande i praktiken.  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BILAGA 

Intervjufrågor 

InformaNon om läraren  
Nuvarande arbetsplats och undervisningsgrupper: 
Tidigare lärarerfarenhet, framför allt rörande musik och nyanlända elever: 

Skolan 

- Har ni förberedelseklass här på skolan för nyanlända elever? 
- När börjar en nyanländ elev delta i ordinarie musikundervisning? 
- Finns det studiehandledare på er skola, och är de i så fall involverade med att hjälpa eleverna i 

musikundervisningen? Samarbetar du något med studiehandledaren? 

Eleven 

- Vilka elever är nyanlända enligt dig? 
- Hur skiljer sig nyanlända elevers förkunskaper i musik jämfört med elever som vuxit upp i 

Sverige? 
- Hur skiljer sig behoven hos de nyanlända eleverna jämfört med behoven hos elever som vuxit 

upp i Sverige? 

Läraren 

- Som lärare, vilka är de största utmaningarna med att undervisa nyanlända elever?  
- Anpassar du din undervisning och planering med tanke på de nyanlända eleverna? På vilket sätt? 
- Vilka är de största fördelarna med att undervisa nyanlända elever? 

Bedömning 
- Har ni någon struktur kring att bedöma den nya elevens tidigare musikkunskaper? 
- Utifrån din erfarenhet, vilka delar av kunskapskraven i musik är uppnåeliga, respektive svåra, för 

nyanlända elever? 
- Hur ser du på bedömning av nyanlända elever i musik, och gör du något annorlunda när du 

bedömer dem? 
- Är det många eller få nyanlända elever som klarar betyg i musik i årskurs 9? 

Övrigt 
- På ett ungefär, hur många nyanlända elever har du haft per klass i din ordinarie 

undervisningsgrupp på musiken? 
- Har du något övrigt du vill tillägga?
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