
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
”… and use what I learn here to just really shape who I 

want to be as a future music teacher” 
 

Om ett utbyte mellan några musiklärarstudenter vid  
två musiklärarutbildningar i Sverige och USA 

 
 
 
 
 

Samuel Karlsson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsats 2010:3  Handledare: Gunnar Ternhag 
Masterprogrammet i musik, magisteruppsats  
________________________________________________________________ 
Uppsatser på avancerad nivå vid Musikhögskolan, Örebro universitet 



SAMMANFATTNING 
 
Titel: ”…and use what I learn here to just really shape who I want to be as a future 
music teacher”. Om ett utbyte mellan några musiklärarstudenter vid två 
musiklärarutbildningar i Sverige och USA 
 
Title: ”…and use what I learn here to just really shape who I want to be as a future 
music teacher”. On an exchange between student music teachers at two Schools of 
Music - one in Sweden and one in the United States of America  
 
Denna undersökning riktar sig till intresserade av (musik)lärarutbildning och 
(musik)undervisning, på tema utbyte och utbytesstudier.  
 
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i ett studentperspektiv, beskriva 
ett utbyte i form av en utbyteskurs mellan Musikhögskolan i Örebro och 
motsvarande skolform vid University of Delaware i USA. Empiri har i huvudsak 
samlats genom fokusgruppsamtal. I diskussionen presenteras en modell över det 
huvudsakliga resultatet. Det visade sig bland annat att studenterna hade 
förväntningar på utbytet som existerade på ”olika nivåer”. Dessa utgjordes av att 
genom kursen få en djupare inblick i en annan kultur, och att nå insikt i hur 
demokrati-jämlikhet-genus kan förstås i de respektive länderna. Det fanns också 
en förväntan om att lära om (musik)studier och olika skolformer, samt 
förväntningar på att ”ta med sig” hem, gällande exempelvis 
undervisningsmetoder. Den sistnämnda nivån utgjorde en central och 
återkommande förväntan på utbytet. Det visade sig också att de båda 
musikhögskolornas förväntningar gick i linje med studenternas förväntningar, och 
att skolornas förväntningar (med vissa undantag) kan betraktas som infriade.  
 
Ämnesord: Utbytesstudier, jämförande pedagogik, musiklärarutbildning, 
fokusgruppsamtal, Bildung.   
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Inledning 
När jag under våren 2009 arbetade med min C-uppsats inom lärarprogrammet 
inriktning musik, blev jag erbjuden att vara med på en träff med min dåvarande 
handledare Maria Westvall, en kollega till henne vid namn Suzanne Burton från 
University of Delaware i USA, samt ett antal kurskamrater ifrån Musikhögskolan 
i Örebro. Vi skulle träffas och få berätta lite om vad våra uppsatser behandlade. 
Det var ett spännande möte och jag minns att det var svårt men oerhört kul att få 
presentera sina tankar, och höra de andras, på amerikanska!   
 
Under träffen fick vi veta att Maria Westvall och Suzanne Burton tillsammans 
bedrev ett forskningsprojekt och att man dessutom var i farten med att undersöka 
huruvida det var möjligt att påbörja ett samarbete mellan Musikhögskolan i 
Örebro och University of Delaware. Detta samarbete tog sedan form som en 
utbyteskurs mellan respektive skolas musiklärarutbildning. Så småningom fick vi 
veta att kursen skulle starta redan hösten 2009, vilket också blev den tid på året då 
jag påbörjade mina studier vid masterprogrammet i musik vid Musikhögskolan i 
Örebro.  
 
Jag var väldigt intresserad av att gå den utbyteskurs man planerade för, men jag 
trodde inte att det skulle vara möjligt att göra detta parallellt med 
masterprogrammet och började ge upp idén. Senare blev jag emellertid tillfrågad 
om jag var intresserad av att skriva min magisteruppsats om denna kurs (som en 
del i masterprogrammet), vilket jag tyckte verkade otroligt intressant och 
spännande. Tänket om vad som händer i en sådan här kurs, som dessutom ges för 
första gången, satte genast igång i mitt huvud; ”Varför vill man gå en sådan här 
kurs? Vad kommer man lära sig? Vilka kommer man träffa och vad har det med 
lärarutbildning att göra?”. 
 
Genom att gå kursen Musik, kultur, utbildning: Interkulturella perspektiv kunde 
jag alltså ta del av ett fantastiskt intressant innehåll i ett mycket roligt 
sammanhang, samtidigt som jag samlade in material till min uppsats. Det du just 
nu läser är således resultatet av, och många timmars skrivande och ett långt och 
intressant reflektionsarbete om, mötet mellan människor i två ”västländer”, där 
forskningsområdet i stort fokuserar musiklärarutbildning. 
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Bakgrund 
Ända sedan jag blev tillfrågad att skriva min magisteruppsats om denna 
utbyteskurs har jag funderat kring och sökt information om vad som kan vara 
passande och intressant litteratur på området. Jag har sökt efter sådan litteratur 
som gör att denna undersökning kan få en fond att hållas upp emot och relateras 
till. Jag har inte funnit så mycket tidigare forskning på området utbyteskurser och 
vad som händer i utbyten av olika slag, vilket gör att jag hoppas att denna 
undersökning ska kunna tillföra något på området. Däremot finns det en mängd 
litteratur på temat kultur och att resa till andra kulturer för att utbyta något. 
 

Disposition av bakgrund 
Nedan kommer jag att ta utgångspunkt i sådan litteratur som söker definiera vad 
kultur är och vad som händer i ett utbyte av kultur, eller i ett kulturellt möte. Jag 
tittar inledningsvis på grundläggande tankar om jämförande pedagogik. Därefter 
avser jag måla upp en bild av vad idén bakom ett utbyte kan vara ur ett 
myndighets- och universitetsperspektiv, och hur utbyten mellan universitet 
motiveras. Ett nedslag sker också i ett antal kursplaner för att kunna närma mig 
tankegångar om mål i kurser på området kulturbesök eller utbyte. Därefter 
förklaras vad som kan anses nödvändigt för att på ett lyckat sätt ”korsa” kulturer 
samt kommunicera interkulturellt, varpå tankar om ett interkulturellt 
förhållningssätt i undervisning presenteras. 
 
Slutligen följer därefter, under rubriken tidigare forskning, ett (musik)etnologiskt 
perspektiv samt en djupare inblick i en avhandling, på området koreanska 
utbytesstudenter i Sverige. I den refererade avhandlingen ges, utöver det som tas 
upp i denna undersöknings bakgrund, ytterligare perspektiv på vad utbyte, 
internationalisering och internationella studier kan sägas vara.   
 

Komparativ pedagogik  
 

I relation till pedagogikens historia 
I boken Skola och undervisning i Sverige och andra länder (1969) menar 
författarna C.E Sjöstedt och Wilhelm Sjöstrand att den komparativa pedagogiken 
relateras till pedagogikens historia. Författarna beskriver den komparativa 
pedagogikens olika faser och berättar om hur ”de stora pedagogerna” ända sedan 
före 1800-talets början gav sig ut på resor till andra länder för att göra jämförande 
studier i länders undervisning och skolsystem. De skriver bland annat om hur 
Michael Sadlers (1900) bidrag och tankar innebar en vändpunkt på området 
komparativ pedagogik, och menar att han pekade på att uppfostran 
 

…har sina rötter i själva samhället mycket mera än i skolan, och att mycket som man 
finner på annat håll är så intimt förknippat med sociala och kulturella förhållanden, 
att man inte kan direkt överföra det till sitt eget land. Detta gav upphov till en mera 
objektiv granskning och till mera kritiska jämförelser med sikte på att finna de 
historiska eller samtida betingelserna för det aktuella läget i olika delar av världen 
(Sjöstedt & Sjöstrand 1969, s. 13). 
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Författarna beskriver hur man på ett internationellt plan, efter andra världskriget, 
eftersträvar att bygga upp en vetenskaplig disciplin ”i modern bemärkelse genom 
noggrann analys av alla relevanta fakta och i syfte att upptäcka grundläggande 
faktorer bakom skeenden och förhållanden på skolans område världen runt” (a.a. 
s. 14) där ett av de kanske viktigaste målen vid sidan av eller som en effekt av 
själva jämförandet, var att ”…mer än någonsin göra den komparativa pedagogiken 
till ett hjälpmedel vid planerandet av en vänskapligt sinnad värld…” (s. 14). 
Under rubriken Den historiska pedagogiken och dess uppgifter skriver författarna 
att det i liten grad diskuterats kring den historiska pedagogikens roll och ställning 
i lärares utbildning och menar att en lärare  
 

måste kunna bedöma både sin egen situation och tidsläget på det pedagogiska 
området i allmänhet. Men han trevar härvid mycket mera i blindo, om han inte har 
skaffat sig kunskap om utvecklingen fram till nuet. Varje påstående om att man vill 
åstadkomma något ’nytt’ förutsätter kännedom om vad som är ’gammalt’ (s. 16). 

 

En vänskapligt sinnad värld 
Författarna betonar återigen att kännedom om andra länders pedagogiska 
utveckling inte enbart ”skärper blicken för de egna betingelserna utan skapar 
också respekt och förståelse för andra folks egenart och livssyn” (a.a.). Detta 
verkar för författarna inte nog kunna betonas som ett viktigt mål då man under 
rubriken Den komparativa pedagogikens mål och metoder skriver att man 
framförallt kan ”erinra om att ett lands undervisningsväsen inte blott är ett uttryck 
för dess kultur utan också självt är kulturskapande. Inte minst ur denna aspekt 
hoppas den komparativa pedagogiken kunna främja ömsesidig respekt och 
fredliga relationer” (s. 19). 
 
Boken Från förskola till högskola i olika länder. Introduktion till komparativ 
pedagogik (1982) vilken redigerats av Sverker Lindblad och Erik Wallin, bygger 
vidare på föregående arbete. Lindblad och Wallin, söker i inledningen svara på 
frågan om varför komparativ pedagogik, och refererar också till Sadler (1900). I 
samband med detta skriver de att om vi ska förstå skolan måste vi ”förstå den med 
hjälp av det som finns utanför skolan och som bestämmer vad som finns inuti 
skolan” (Lindblad & Wallin 1982, s. 8). Vidare liknar de nationella 
utbildningssystem vid levande växter vilka ”har sina rötter i historia och tradition. 
Ska vi förstå det måste vi veta en del om den grogrunden. Slutligen, om vi vet och 
kan en del om andra utbildingssystem kan vi bättre förstå vårt eget” (a.a.). De 
menar alltså att man genom att studera andra länders skolsystem kan vidga sina 
horisonter och reflektera över det egna skolsystemets grundläggande värderingar, 
mål och syften vilket gör att man bättre kan förstå dess sätt att fungera.  
 
De uttrycker också, precis som föregående arbete, den komparativa pedagogikens 
koppling till pedagogikens historia och menar att ”studiet av komparativ 
pedagogik kan lära oss att förstå skola och utbildning även i en mera generell 
mening. Med det menar vi att förstå skola och utbildning som samhälleliga 
fenomen som bestämts av politiska, sociala, kulturella och andra förhållanden i 
såväl nutid som förgången tid” (s. 8-9). 
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Till skillnad från föregående studie menar Lindblad och Wallin att den 
komparativa pedagogiken inte enbart är ett viktigt område för lärare av olika slag 
utan att den också  
 

är av betydelse för var och en som studerar pedagogik i den mera allmänna 
meningen eller bara av någon anledning är intresserad av utbildning och skola. Om 
vi betraktar pedagogiken som en samhällsvetenskap på humanistisk grund är det 
naturligt att åter framhålla hur den förståelse vi pläderat för är en förståelse av skola 
och utbildning i deras samhälleliga sammanhang (s. 9).  

 

Utbytesstudier på universitet 
 

Erasmus 
Erasmus är ett utbytesprogram för studenter i Europa som ger möjlighet att 
studera eller praktisera inom andra länder i Europa än vid det lärosäte studenten är 
inskriven. På internationella programkontorets hemsida kan man läsa att Erasmus 
syftar till och ”verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, 
ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas 
inom hela EU” (www.programkontoret.se).  
 

Studier av utomeuropeisk kultur 
I skriften Forskningsämnet musikvetenskap vid Örebro Universitet. Inriktning och 
teoretiska utgångspunkter skriver Eva Georgii-Hemming och Börje Stålhammar 
(2006) bland annat att internationalisering inom den svenska universitetsvärlden 
är ett etablerat och självklart mål. De menar att detta starkt hänger samman med 
globalisering och migration och skriver att universitet och högskolor är ett viktigt 
led i att jobba mot sådana mål och mot en sådan utveckling. De använder sig i 
samband med detta av begreppet ”gränsöverskridande” kulturyttringar, vilka de 
ser ur ett musiksociologiskt perspektiv. Dessa gränsöverskridande kulturyttringar 
menar de till innehållet har en dimension som berör olika kulturyttringar som 
exempelvis det mångkulturella samhället. De förklarar att man, inom 
grundutbildningen vid Musikhögskolan i Örebro, har påbörjat arbete med en 
satsning på studier i utomeuropeisk kultur:  
 

Främst musiklärarstudenter, men även lärare och därtill studenter som läser bild har, 
utifrån musikalisk, konstnärlig och pedagogisk utgångspunkt, utfört och planerar 
utföra fältstudier i Gambia. Planer finns även att utöka verksamheten med andra 
kontinenter (s. 27).  

 

Forskning i sikte 
Øivind Varkøy (2009) bekräftar dessa strävanden i texten Musiken och människan 
– Ett forskningsprogram för musikhögskolan vid Örebro universitet genom att 
förklara att man i den musikpedagogiska grenen av forskningen vid 
musikhögskolan i Örebro fokuserar på ”musikens roller, funktioner, 
användningsområden och betydelse i olika tider och i olika samhällen och 
kulturer…” (s. 5). Att intressera sig för musik i andra kulturer ur ett 
musikpedagogiskt perspektiv är alltså inte någonting som sker för 
internationaliseringens egen skull. Dessa satsningar utgör medvetna strategier med 
forskning i tanken, vilket kan exemplifieras med följande formulering: ”Denna 
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forskningsmiljö har byggt upp internationella nätverk i förhållande till sina 
satsningsområden där det försiggår ett livligt utbyte” (s. 6).   
 

Kursplaner 
I kursplanen för kursen Främmande kulturer – musik och bild anges målen vara 
att studenten efter avslutad kurs, angående mål om kunskap och förståelse, skall 
ha 
 

- ökad förståelse för kulturella olikheter 
- inblick i inlärningsprocesser i andra miljöer än den inhemska 
- kunskap om musikens/konstens potential som medel att stärka kulturell identitet 
(Örebro universitet - Musikhögskolan 2010, Kursplan MU2028). 

 
Angående mål om färdighet och förmåga skall studenten efter avslutad kurs ha 
”förbättrade förutsättningar och beredskap för arbetet som musik/bildlärare i ett 
mångkulturellt samhälle” (a.a.) och angående mål om värderingsförmåga och 
förhållningssätt skall studenten efter avslutad kurs ha ”kulturella erfarenheter som 
perspektiverat den egna lärarverksamheten” (a.a.).  
 
Kursens huvudsakliga innehåll uppges vara 
 

Förberedelser inom fältstudier:  
- information om det aktuella landets kulturella särart 
- föreläsningar om landets dominerande religion samt musik- och bildtraditioner 
- litteraturstudier 
 
Fältstudier bedrivs i Gambia. De innehåller studier för traditionsbärare inom landets 
olika kulturer (a.a).  

 
I en äldre kursplan för motsvarande kurs (Örebro universitet - Musikhögskolan 
2007, kursplan MFK539), uppges syftet med kursen vara  
 

- Att förbättra förutsättningar och beredskap för arbetet som lärare (musik/bildlärare) 
i ett mångkulturellt samhälle  
- Att öka förståelsen för kulturella olikheter, och att ge tillfälle för reflektioner över 
hur nyvunna erfarenheter kan överföras till lärarverksamhet  
- Att ge studenten inblick i inlärningsprocesser i andra miljöer än den inhemska  
- Att inse musik-/bildundervisningens potential som medel att stärka kulturell 
identitet (a.a.). 

 
Det innehåll som den äldre kursen uppges ha stämmer överens med kursplanen 
MU2028 ovan. 
 
I kursplanen för kursen Musik, kultur och utbildning. Interkulturella perspektiv, 
vilken denna undersökning bygger på, står det att läsa vilka målen för kursen är. 
De mål som presenteras är att studenterna efter avslutad kurs skall ha utvecklat 
förmågan 
 

- att beskriva, diskutera och reflektera över pedagogiska, demokratiska, historiska, 
kulturella och antropologiska perspektiv i anslutning till musik och 
musikundervisning.  
- till fördjupad förståelse för kulturell mångfald.  
- att reflektera över lärandeprocesser i musik i ett interkulturellt perspektiv” (Örebro 
universitet - Musikhögskolan 2009, Kursplan MU2152). 
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Kursens huvudsakliga innehåll uppges vara  
 

- Fältstudier i USA (Delaware) innehållande praktiska workshops i musik och bild 
samt skolbesök.  
- Normer och värderingar gällande musikundervisning och undervisning generellt  
- Besök vid kulturinstitutioner i Sverige och USA (a.a.). 

 
I motsvarande amerikanska kursplan för samma kurs, Intercultural Course on 
Music, Art, Education, & Culture, står det att målen för studenterna är att: 
 

- Enable you to gain a broader understanding of another culture.  
- Cause you to think about your philosophy of music education.  
- Help you to understand different paradigms for music education and their potential 
applications in the United States/Sweden.    
- Give you a desire to seek out other opportunities for intercultural interactions. 
- Help you to clarify misunderstandings as related to your personal cultural and 
political understandings of Sweden/United States.   
- Provide a view into the role of language and its use to interpret and relate to 
another person’s culture. 
- Give you a desire to seek out relationships with others from diverse cultures. 
- Help you to learn more about yourself as a person, artist, and music educator by 
learning about and experiencing education, music, art, and culture in Sweden/United 
States (Delaware University 2009, Kursplan MUED 367). 

 
Kursen beskrivs som experimentell och skall leda till att studenterna lär sig om 
”the music, art, education, and culture of Sweden and the United States” genom 
innehållet vilket uppges vara: ”video conference lectures and an intercultural 
exchange” samt genom deltagande i ” Focus Group Interviews” (a.a.).  
 

Kommentar kursplaner 
I jämförande av de fyra kursplaner vilka refereras här, kan man förstå det som att 
kursen Främmande kulturer – musik och bild, i vilken deltagarna åker till Gambia, 
har en betoning på att ”endast” resa till en annan kultur för att ta del av den genom 
att träffa traditionsbärare inom landets olika kulturer. Den kurs i vilken svenska 
studenter åker till USA och vice versa, fokuserar att utbyta något med studerande 
i liknande utbildningssituation. En annan skillnad mellan de båda kurserna är att 
kursplanerna för Främmande kulturer – musik och bild fokuserar 
inlärningsprocesser i andra miljöer medan den kurs vilken denna undersökning 
bygger på, fokuserar pedagogiska perspektiv i relation till musikundervisning. Det 
finns dock vissa gemensamma drag som gör att kurserna på ett sätt faller inom 
samma ram, vilket handlar om att kurserna syftar till ökad förståelse för kulturella 
olikheter och kulturell mångfald.  
 

Vad är kultur? 
 

Konsten att ”korsa kulturer” 
Boken The art of crossing cultures är i det närmaste en handbok för resenärer som 
under en längre tid ämnar besöka ett främmande land eller en annan kultur. Craig 
Storti (2007) skriver att han i boken ”förklarar varför det kan vara så svårt att 
korsa kulturer och hur man kan minska de svårigheterna och alla de olyckliga 
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konsekvenser de leder till” och menar att läsaren guidas steg för steg genom 
”processen att möta och lära sig att på ett effektivt sätt klara av en annan kultur” 
(s. xvii, min översättning). Han vill på så sätt visa var de flesta kultur-resenärer 
hamnar fel och hur man kan undvika att göra det. Storti menar att det är av yttersta 
vikt att under denna typ av resor lära sig att ”get along with the locals [or] you 
will never be successful in an overseas assignment” (s. 22). Den användning 
boken får i denna undersökning och dess bakgrundskapitel är att ge en förklaring 
kring vad kultur kan anses vara eller innebära. Den innebörd Storti ger kultur är 
att kultur utgörs av människors attityder, värderingar och beteenden.  
 

Kulturens grammatik  
Gillis Herlitz (1999) definierar kultur som gemensam livsform och skriver att  
 

Människor med gemensam kultur reflekterar ganska likartat över omvärlden. De 
strävar efter likartade belöningar och beter sig på i stort sätt likartat sätt. De har med 
andra ord en gemensam världsbild. Det vill säga en uppfattning om hur saker och 
ting bör vara och hur de faktiskt är (Herlitz 1999, s. 11).  

 
Herlitz menar vidare att ”Kulturmänniskan betraktar ofta sin kultur som, i det 
närmaste, ett rättesnöre för vad som är mänskligt” (s. 12). Författaren skriver 
också om att precis som det talade och skrivna språket har en styrande grammatik, 
kan vi tala om en styrande kulturell grammatik vilken visar på beteenden, 
värderingar, symboler och regler. Herlitz menar att den kulturella grammatiken är 
lika självklar och naturlig som den språkliga grammatiken. Han skriver att den 
som inte har grepp om den kulturella grammatiken som en person (eller flera 
personer) använder, får svårt att  
 

tolka den personens meddelanden. Ungefär som om Du inte förstod språket. Ofta 
uppfattar vi helt enkelt det kommunicerade efter vår egen grammatik, och tolkar 
efter den, medan den grammatik som använts kanske inte alls är densamma som vår 
egen. En god grund för missuppfattningar (s. 14). 

 

Kulturella missförstånd 
Med det i åtanke kan vi återvända till Storti (2007) som menar att kulturella 
missförstånd beror på ”cultural differences-different, deeply held beliefs and 
instincts about what is natural, normal, right and good…” (s. 25). Storti pekar 
dock på vikten av att som kultur-resenär förstå och minnas att människor kan 
skilja sig från varandra i sina respektive kulturer på många men inte alla sätt. Han 
menar att människor ”will also share various universal beliefs, what is commonly 
called human nature” (s. 44). Herlitz (1999) resonerar också i termer av ”human 
nature” men beskriver det som allmänmänskliga drag och menar att alla 
människor  
 

känner glädje och sorg, förvåning och besvikelse, upprymdhet och nedstämdhet osv. 
Vi har gemensamma biologiska behov av mat, dryck, sömn osv. Vi har 
gemensamma sociala behov av trygghet, samvaro likaså. Visst finns det mycket som 
är gemensamt. Det innebär inte att människor från olika platser på jorden beter sig 
lika vid glädje, sorg, förvåning. […] Att människor runt jorden har tämligen 
likartade sociala behov innebär inte på något sätt att de tillfredställs på samma sätt i 
alla samhällen (s. 19). 
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Trots att allmänmänskliga drag existerar uppstår emellanåt kulturella missförstånd 
och Storti (2007) menar att den enda sanna lösningen för att hindra dem från att 
ske är ”to keep them from happening in the first place, […] we will look at what 
causes cultural incidents” (s. 65). Att lösningen på kulturella missförstånd skulle 
vara att undvika att de händer alls, verkar vara en naiv, alldeles för enkel och 
självklar lösning. Men när författaren förklarar vad som ligger bakom dessa 
händelser (vad som utlöser dem) förstår man att det skulle kunna vara möjligt att 
undvika dem. Storti menar att kulturella missförstånd uppstår på grund av att 
kultur-resenären väntar sig att människorna i det land eller den kultur som besöks 
skall bete sig precis som resenären själv. Det omvända gäller också, alltså att de 
som bor i landet väntar sig att resenären skall bete sig precis som dem.   
 

Den etnocentriska impulsen  
Det är denna förväntan, att andra människor är ”som vi” och gör ”som vi” som är 
anledningen till missförstånden, och detta kallar Storti för den etnocentriska 
impulsen. Om vi verkligen tror att andra människor är som vi så är det också 
naturligt att vänta sig att de ska agera som vi och vi som dem. Författaren menar 
alltså att samtliga fall där kulturella missförstånd uppstår beror på att:  
 

the person from Culture A was expecting the person from Culture B to behave like 
people from Culture A. When that person did not, when the person in fact behaved 
like people from Culture B, there was trouble (s. 66). 

 
Författaren ställer sig frågan om varför vi väntar oss att andra skall agera och vara 
som vi. Som svar på frågan uppges tre anledningar: 
 
1). Människor har alltid agerat som oss: ”Most of us grow up in circumstances 
where we are surrounded by people from our own culture…” (a.a.). 
2). Vi agerar oftast med människor som är som oss själva. Anledningen till detta 
är att vi 
3). Från födseln omsorgsfullt och avsiktligt har uppfostrats att agera som de 
människor som omger oss.  
 

Fenomenet ”cultural conditioning” 
De tre punkterna ovan beskrivs som fenomenet kulturell konditionering, vilket 
innebär att  
 

members of a particular group teach the next generation how to behave and how to 
function effectively and thereby survive in that group or culture. The adults (parents, 
teachers, and others) teach the code of conduct of that particular society, which 
stipulates what people should and should not do across the entire spectrum of 
interpersonal interactions (s. 67).  

 
Kulturell konditionering handlar alltså om rätt och fel, om värderingar och åsikter 
som är gällande i en specifik kultur. Dessa rätt- och fel-beteenden som vi lär oss 
genom kulturell konditionering kan översättas till normer (från ordet normal). Det 
centrala med normer, skriver Storti, är att de inte enbart gör det lättare för oss att 
interagera med andra människor, utan normerna gör det möjligt att interagera. Han 
menar att utan normer skulle mänsklig interaktion vara ”hopelessly unpredictable 
and chaotic” (a.a.). Storti menar vidare att vi är beroende av att andra människor 
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är som vi vilket innebär att samma kulturella konditionering ”som kan göra det så 
svårt för oss att fungera utomlands är densamma som gör det möjligt för oss att 
fungera hemma” (a.a. min översättning). På grund av kulturell konditionering 
tänker vi alltså inte enbart att vi (och andra runt omkring oss) gör rätt, utan vi 
väntar oss också att det är så människor borde göra, vilket innebär att andra 
beteenden blir fel.  
 
I kors-kulturella möten står värderingar på spel. ”It´s no secret that where values 
are concerned, people have very strong views, and when very strong views are in 
play, emotions run rampant…” (s. 68). För att knyta an till detta med ”human 
nature”, så menar Storti att innan du åker i väg på din kulturella färd, har du ingen 
aning om att det som är normalt för dig inte gäller universellt, och du vet inte 
heller att det som du eventuellt tänker är ”human nature” helt enkelt kan vara 
kulturellt. Storti menar avslutningsvis, att om innebörden av och förståelsen för 
kulturella skillnader ska kunna sjunka in i vårt sinne, krävs att vi begrundar detta 
och låter dessa tankar förstärkas under en längre tid.   
 

…what we have actually experienced, what we know to be real, will always have 
more truth for us, more claim on our emotions, than what we´ve only read or heard 
about. Moreover, what we´ve experienced repeatedly will always seem truer than 
what we´ve experienced only once or twice (s. 70). 

 

Interkulturell kommunikation 
I boken Basic concepts of intercultural communication har Milton J. Bennett 
(1998) sammanställt ett antal författares artiklar på temat interkulturalitet och 
interkulturell kommunikation, vilken av författaren beskrivs innebära 
kommunikation mellan människor ifrån olika kulturer. I inledningen förklarar 
Bennett vilka grundförutsättningarna för sådan kommunikation är och ansluter då 
i stora drag till Stortis (2007) tankar om att man i dessa sammanhang inte kan 
vänta sig att alla människor är lika och agerar som man själv gör. Bennett (1998) 
menar att interkulturell kommunikation  
 

cannot allow the easy assumption of similarity. By definition, cultures are different 
in their language, behaviour patterns, and values. So an attempt to use one´s self as a 
predictor of shared assumptions and responses to messages is unlikely to work. […] 
…approaches to communication in cross-cultural situations guard against 
inappropriate assumptions of similarity and encourage the consideration of 
difference. In other words, the intercultural communication approach is difference-
based (Bennett, Milton J. 1998, s. 2-3). 

Glöm den gyllene regeln 
Bennett menar alltså att man för att lyckas i interkulturell kommunikation inte kan 
utgå ifrån olämpliga antaganden om likhet, utan uppmuntrar istället till 
överväganden om skillnader människor emellan. Herlitz (1999) menar också att 
det är viktigt att peka på skillnader snarare än likheter, men vill inte göra så stor 
sak av kommunikation över kulturgränser och skriver: ”Har du en kommunikativ 
kompetens, baserad på nyfikenhet, intresse, öppenhet och respekt för Du med Dig 
dessa egenskaper överallt” (s. 89). Bennett (1998) går dock djupare in i 
svårigheter kopplade till interkulturell kommunikation och drar paralleller till den 
gyllene regeln (vilken finns representerad i ett flertal av världens religioner): ”Allt 
vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem” 
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(Matteus 7:12). Bennett menar att regeln försämrar våra möjligheter till 
interkulturell förståelse eftersom den vanligen används som en mall för beteende:  
 

If I am unsure of how to treat you, I simply imagine how I myself would like to be 
treated, and then act in accordance. […] … and so it´s underlying assumption 
frequently goes unstated: other people wants to be treated as I do. And under this 
assumption lies another, more pernicious belief: all people are basically the same, 
and thus really should want the same treatment (whether they admit it or not) as I 
would (s. 191). 

 
Bennett menar alltså att den gyllene regeln inte fungerar i sammanhanget 
interkulturell kommunikation, eftersom människor faktiskt är olika. Människor är 
inte enbart olika på ett individuellt plan, utan även systematiskt olika i fråga om 
nationell kultur, etnisk gruppering, socioekonomisk status, ålder, kön, sexuell 
läggning, politisk tillhörighet, utbildning och så vidare. Sammanhängande med 
dessa skillnader är värderingar som inte lätt låter sig generaliseras från en given 
grupp till samtliga människor. Bennett menar att den gyllene regeln förnekar 
olikheter och föreslår därför att vi i sammanhanget interkulturell kommunikation 
ska närma oss andra människor med tanken att vi är olika. Författaren föreslår 
därför ett tillägg till den gyllene regeln som fått namnet platinumregeln vilken 
lyder: ”Do unto others as they themselves would have done unto them” (s. 213). 
Bennett skriver:  
 

We may not want or be able to provide that treatment, but the very act of 
acknowledging the difference and attempting empathy is profoundly respectful and 
affirming of others. Of course, it is that respect for the equal (but different) humanity 
of others that was probably the original intent of the golden rule (s. 213). 

 
Bennett skriver också om kompetens i, och att vara bra på interkulturell 
kommunikation inte är garanterad enbart för att man känner till en specifik kulturs 
historia. Att förstå och känna till din egen och andra människors subjective 
culture, vilken förklaras som ”the learned and shared patterns of beliefs, 
behaviours, and values of groups of interacting people” (s. 3), är däremot 
kompetensgivande för att uppnå lyckad interkulturell kommunikation.  
 

Interkulturell kommunikation som ”social science” 
I ett interkulturellt kommunikativt perspektiv och sammanhang (i exempelvis en 
utbyteskurs) är det viktigt att ”all participants must see themselves as potentially 
engaged in communication and capable of giving and receiving feedback” (s. 8) 
Bennett menar att det är överraskande för många (utanför ämnesområdet 
interkulturalitet), att interkulturell kommunikation inte så ofta genererar en 
komplett beskrivning av människors kulturer och seder. Bennet menar dock att ett 
interkulturellt perspektiv inte syftar till den typen av resultat utan att det för 
forskare på området – interkulturalister, snarare handlar att komma fram till 
hypoteser gällande exempelvis skillnader i hur de aktuella kulturernas medlemmar 
interagerar. Interkulturalister fokuserar alltså mindre på skillnaderna i sig och mer 
på hur skillnaderna sannolikt påverkar öga mot öga interaktionen.  
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Humanistiska fenomen i fokus 
Interkulturell kommunikation beskrivs som fokuserande humanistiska fenomen. 
Det innebär att man anlägger en kultur-generell ansats till interaktion genom 
vilken man beskriver generella kulturella kontraster vilka är relevanta i flera kors-
kulturella situationer. Exempel på en kultur-generell skicklighet skulle kunna vara 
kommunikationskompetens som är användbar i vilken kors-kulturell situation som 
helst. Sådana kompetenser innefattar vanligen ”cultural self-awareness, non-
evaluative perception, cultural adaption strategies, and cross-cultural empathy” (s. 
9). Frågan om hur vi lyckas i interkulturell kommunikation handlar om att förstå 
och anpassa sig till en annan kultur. Interkulturalister fokuserar därför på mönster 
i beteenden som utspelar sig här och nu, vilket exempelvis kan handla om att 
analysera den interaktion som äger rum var gång olika kulturella mönster kommer 
i kontakt genom öga mot öga kommunikation.  
 

Kulturell relativitet 
Bennett menar vidare att en annan aspekt på interkulturell kommunikation som i 
huvudsak varande humanistisk, är antagandet om personlig och kulturell 
relativitet. Ett sådant antagande innebär att beteenden och värderingar dels måste 
förstås i fråga om att varje person är unik och dels i fråga om att varje persons 
kultur är unik. Det betyder att interkulturalister undviker etnocetrism. Bennet 
betonar att kulturell relativitet inte är detsamma som etisk relativitet och därför 
kan slutresultatet i ett försök att förstå händelser i en kulturell kontext aldrig tolkas 
med en axelryckning.  
 

Etnorelativ etik 
Bennett använder sig också, precis som Storti (2007), av begreppet etnocentrism 
vilket av Bennett (1998) definieras som det att använda sig av ens egna ”standards 
and customs to judge all people, often unconsciously” (s. 26). Bennet menar också 
att etnocentrism ger oss tendenser att ”see our own culture as the center of the 
universe – that is, as the true reality….” (s. 195), vilket påverkar all interkulturell 
kommunikation. Istället för att vara etnocentrisk önskar Bennet dess motsats, 
etnorelativism, vilket definieras som att vara ”comfortable with many standards 
and customs and to having an ability to adapt behaviour and judgements to a 
variety of interpersonal settings” (a.a.). Bennet menar att mycket av det som anses 
vara kontroversiellt gällande utvecklandet av interkulturell sensitivitet handlar om 
etik. Han menar att vissa människor verkar tro att det att inneha kulturell 
sensitivitet innebär att ge upp alla etiska principer och moraliska riktlinjer: ”They 
think cultural relativity is the same thing as moral relativism or situational ethics” 
(s. 30), vilket Bennett menar inte är fallet. Han förklarar att interkulturalister 
förespråkar ett perspektiv där etnorelativism och starka etiska principer existerar 
sida vid sida.    
 

Ett interkulturellt förhållningssätt i undervisning 
Med utgångspunkt i tanken om att undervisning i svensk skola skall ”anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov” och att den ”med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper [skall] främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94, s. 6), skriver Marja Andersson 
(2001) att hon efter att ha arbetat i en svensk skola där en stor andel av eleverna 
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inte hade svensk bakgrund, har lärt sig att förstå och uppskatta vissa kulturella 
skillnader mellan sig själv och sina elever. Hon skriver också att det var först när 
hon  
 

fick möjlighet att studera interkulturell pedagogik som jag på allvar kunde ’se’ mina 
egna tankar och värderingar. Det är svårt att lämna det sätt att se på världen och 
tillvaron som man själv är uppväxt med. Det är först när man hamnar i situationer 
där man tvingas se på sina egna tankar och värderingar utifrån, och därmed kan bli 
medveten om sin egen etnocentricitet, som det skapas förutsättningar för ett 
interkulturellt förhållningssätt i undervisningen (s. 38-39).  

 
Andersson refererar också Pirjo Lahdenperä (1995), vilken menar att man måste 
vara beredd att genom kommunikation och interaktion ompröva och vidga den 
egna kulturhorisonten för att få till stånd lyckade interkulturella kulturmöten i 
klassrummet. Andersson (2001) skriver också att det är lärarens ansvar ”att skapa 
ett klimat i klassrummet där allas kunskaper och erfarenheter är värdefulla för det 
fortsatta lärandet” (s. 39). 
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Tidigare forskning 
 

Musiketnologiska reflektioner 
I Heartland excursions – ethnomusicological reflections on schools of music 
skriver Bruno Nettl (1995) om ”Schools of music”, vilket i USA motsvarar 
musikhögskolor. Nettl har lång arbetslivserfarenhet av denna kontext och har 
således en stor insikt i det tänkande som råder på dessa institutioner. Han närmar 
sig i boken de amerikanska musikhögskolornas musiksyn och hur detta påverkar 
skolkulturen. Han skriver då om ”western art music” vilket i huvudsak kan förstås 
som västvärldens klassiska musik och menar bland annat att ”A major theme of 
ethnomusicological discourse is that fundamental values of a culture are expressed 
in its music” (Nettl 1995, s. 32), och att: ”How a society transmits its culture, how 
a musical system transmits itself, is of enormous importance for understanding the 
society´s character” (s. 37). 
 

En musiketnolog från Mars  
Nettl har som sagt en mycket stor erfarenhet av livet vid de amerikanska 
musikhögskolorna. Han har även arbetat ”på fältet” som musiketnolog, där han 
exempelvis tagit del av svartfot-indianernas värld. I boken beskriver han hur han 
ser på och tänker kring de amerikanska musikhögskolorna och (musik)kulturen på 
dessa skolor ur tre perspektiv. I det första intar han positionen som undervisande 
erfaren musiketnolog vid ”Heartland Uni.”, vilket får representera en samlad bild 
av musikhögskolor vid amerikanska universitet. Det andra perspektivet utgörs av 
en ”infödd informant” som länge tagit del av kulturen vid skolorna. I det tredje 
perspektivet beskriver Nettl, och det är det som i min mening är det intressanta 
med boken ur ett metodologiskt perspektiv, att han så att säga tar avstånd ifrån sin 
erfarenhet och förförståelse av fältet och istället ser västvärlden och dess 
musikkultur utifrån; han ser in i jordmänniskornas livsvärld genom att tänka sig 
att han är en musiketnolog från planeten Mars.   
  

Finally, I try to see the music school as an outsider would… […] For this, I 
introduce the legendary ”ethnomusicologist from Mars” who comes to the Heartland 
with no knowledge and thus experinces everything from scratch (s. 8). 

 
Nettls bok ger en bild av den akademiska världen inom ”music schools”, som 
visar att det är en mycket hierarkisk värld. I grund och botten utgår den ifrån en 
”mästar”-struktur vilket resulterar i att de högsta alltid är de bästa. Det finns alltid 
en hierarki och den kan yttra sig på det sättet att det är ”finast” att som student 
studera för de lärare som musicerat mest under sin karriär. 
 

Ur kurs 
I avhandlingen Ur kurs – utbytesstudenters rörelser i tid och rum av Song-ee Ahn 
(2007) behandlas begreppet utbytesstudenter på ett intressant sätt och författaren 
följde studenterna under en sexton månader lång period. Avhandlingen berör inte 
utbyte med fokus på musikområdet men jag har genom att ta del av den, ändå 
kunnat tillägna mig en bred förståelse av ämnesområdet som sådant.   
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Utgångspunkter och syfte  
I avhandlingens inledande del förklarar författaren att man kan stöta på en del 
olika begrepp när det gäller utbytesstudenter, som hon alltså valt att kalla dem. 
Hon menar att universitet i olika delar av världen bland annat använder sig av 
begrepp som ”exchange students”, ”free movers”, ”international students” och så 
vidare. Vidare förklarar hon att vi i Europa oftast förknippar utbytesstudier med 
utbytesprogrammet Erasmus. Dess mål är att ”uppnå ökad mobilitet bland 
studenterna och de anställda mellan olika högre utbildningsinstitutioner inom EU 
samt ökad interaktion och ökat samarbete inom EU” (Ahn 2007, s. 13). Utbyten 
inom EU sker dock i relativt liten omfattning i jämförelse med utbyten mellan 
länderna i Asien och de engelsktalande länderna såsom USA, Storbritannien och 
Australien. I inledningen till avhandlingen ställer sig författaren också frågan vad 
internationalisering av den högre utbildningen är. Hon menar att trots att 
begreppen internationalisering och internationell utbildning ofta används är de 
mycket vaga och otydliga:  
  

Många forskare påpekar att det inte finns någon bestämd begreppsöverensstämmelse 
bland olika institutioner och universitet, utan begreppet återfinns i allmänna idéer 
om och beskrivningar av det internationella samhället, intressen och samarbeten (s. 
11). 

 
Under rubriken ”internationella studenter i främmande länder” skriver författaren 
bland annat om vad den litteratur som finns på området behandlar:  
   

Mycket av litteraturen fokuserar på kulturella skillnader och studenternas 
upplevelser av kulturella skillnader. Ett vanligt tema är relationen mellan kultur och 
lärande. Det rapporteras att både studenterna och lärarna uppfattar kulturella 
skillnader som en viktig aspekt för lärandet (s. 14).   

  
Hon skriver också att det i policydokument finns ”starka antaganden […] om det 
positiva värdet som internationalisering av utbildning och utlandsstudier skulle 
medföra” (s. 16). Genom att röra på sig ”antas studenterna skaffa sig kulturella 
erfarenheter, och de internationella studenterna antas också bidra till 
värduniversitetens internationalisering” (s. 17). Syftet med avhandlingen beskrivs 
på följande sätt:    
  

Min avhandling handlar om utbytesstudier och utbytesstudenters rörelser i tid och 
rum. I detta fall handlar det om koreanska utbytesstudenter i den svenska högre 
utbildningen. Syftet är att studera utbytesstudenternas rörelser och utbytesstudier 
som banor (”trajectories”) i tid och rum. Syftet i avhandlingen kan översättas till  
frågor som motsvarar olika faser i konstruktionen av utbytesstudier;   
 
x Hur enrollerades och mobiliserades studenterna till utbytesstudenter?   
x Hur genomförs utbytesstudieperioden?   
x Hur producerades betydelsen av utbytesstudieperioden när de kommit tillbaka till 
Korea? (s. 18).  

  
Genom avhandlingens frågeställningar kan vi alltså förstå att författaren valt att se 
de utbytesstudenter hon följt ur ett ”Före – Under – Efter”-perspektiv.   
  

Teoretisk referensram   
Ahn (2007) använder sig i sin avhandling av Aktör-Nätverk Teori (ANT). Hon 
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beskriver att ANT i hennes avhandling mer kan betraktas som en metod snarare än 
en teori. ANT är alltså det som i stora drag format metod och tillvägagångssätt 
och visat för författaren hur hon ska ställa frågorna. Om ANT skriver författaren 
att den ursprungligen är ”en sociologi om naturvetenskap, teknologi och 
forskning. ANT försöker att förklara hur en vetenskaplig kunskap blir etablerad 
som ”Kunskap” och hävdar att kunskap skall ses som en produkt av nätverk” (s. 
21). Som utgångspunkt för att förklara ANT jämför författaren människans 
samhälle med djurens samhälle och skriver att djuren:   
  

…har bara sin kropp. Inget annat material än deras kropp är inblandat i sådana 
samhällen, medan människors samhällen inte kan existera med enbart deras kroppar 
som handlingsredskap. Det sociala är möjligt för att människor och icke- mänskliga 
ting förbinds. Det sociala är materiellt heterogent. Vår interaktion med andra 
människor kan knappast vara möjlig utan att interaktionen medieras via icke-
mänskliga ting (s. 23). 

 
Det är både människor och materiella ting som ses som aktörer. En aktör kan 
alltså vara exempelvis en individ, ett flygplan, internet eller en grupp individer. 
Författaren menar att ”allting som ’gör saker’ är aktörer” (s. 23). Ett nätverk 
betraktas av författaren som en process som ständigt pågår mellan, tack vare och 
med hjälp av olika aktörer. Så här utvecklas begreppet nätverk: ”Styrkan i ordet 
nätverk är att det beskriver ett specifikt tillstånd av relationer som binds samman 
genom associationer som är relativt stabila men inte fasta. Det finns alltid 
möjlighet att ett nätverk förändras” (a.a.). I ANT sätts orden aktör och nätverk 
samman till begreppet ”Aktör-Nätverk”, och författaren menar att en annan 
grundtanke med ANT är att ”det inte finns någon skillnad mellan aktör och 
nätverk av de entiteter vilka agerar genom aktören” (s. 26). Hon förklarar:  
  

Vi kan ta en dator som ett exempel. En dator är en aktör och den är också ett nätverk 
(eller en effekt av ett nätverk). Vi ser inte heterogena nätverk som består av en dator 
när vi använder en dator. Så länge de heterogena nätverken fungerar i en precis 
punkt, upplever vi dem inte. Vi ser enbart en enhet. När datorn inte fungerar som 
den förväntas göra, t ex du har köpt ett nytt moderbord till din dator och du 
upptäcker att datorns processor inte är kompatibel med moderbordet, då inser du att 
datorn inte är en dator eller att en dator inte kan existera utan ett heterogent nätverk 
(a.a.).   

  
ANT är alltså en metod genom vilken vi kan betrakta exempelvis utbytesstudenter 
som aktörer i ett nätverk vilket utgörs av exempelvis utbytesprogram, samarbeten 
mellan universitet och liknande. För att utbytesstudier ska kunna bedrivas krävs 
alltså att nätverket/nätverken, som utgörs av en rad aktörer och nätverk i 
nätverket, fungerar på ett tillfredställande sätt. 
 
Det är som nämndes ovan mycket tydligt att författaren genom arbetet med 
avhandlingen, i metod och tillvägagångssätt påverkats av och använt ANT som 
metod. Detta kan förstås bland annat genom följande citat: ”Även om den grundar 
sig mest på intervjuer med utbytesstudenter – mänskliga aktörer – så fokuserar 
avhandlingen inte på dessa individer, utan på förbindelser som dessa mänskliga 
aktörer finns i” (s. 54). Avhandlingen behandlar alltså aktörer i nätverk. 
Författarens syn på ”forskningsobjektet” förstås genom orden:   
  

Jag anser alltså inte att det finns en utbytesstudent/utbytesstudie, ett statiskt tillstånd, 
utan jag betraktar i linje med ANT att utbytesstudenten/utbytesstudien är ett resultat 
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av en serie relationer. Jag försöker här beskriva dessa förbindelser och hur 
utbytesstudenten/utbytesstudien genomförs i olika förbindelser (s. 43). 

 
Avhandlingens femte kapitel berör hur de koreanska universitetsstudenterna blir 
utbytesstudenter och på vilket sätt utbytesstudier presenteras av universiteten. 
Författaren berättar att den enda sammantagna grundläggande och samstämmiga 
informationen som gått att hitta på universitetens hemsidor om vad utbytesstudier 
är, är att: ”det är ett organiserat och tidsbestämt studentutbyte mellan två 
universitet” (s. 67). Att vara utbytesstudent kan förstås som tre akter: ”Att väljas 
ut som utbytesstudent på hemuniversitetet, att vara utbytesstudent på 
värduniversitetet och att komma tillbaka” (a.a.). Författaren ser ständigt 
avhandlingens innehåll ur ett ”ANT-perspektiv”, vilket är väldigt tydligt även i 
resultatpresentationen:  
  

Detta betyder att studenternas vilja, intressen och mål med utbytesprogrammen inte 
enbart ses som de här mänskliga aktörernas ’individuella inre’ egenskaper, utan som 
en effekt av olika förbindelser. Utbytesstudenternas beskrivningar om deras vägar 
till utbytesprogrammen visar att det inte berodde på deras individuella vilja eller 
förmåga att bli utbytesstudenter, utan det var ett resultat av olika aktör och nätverk 
(s. 99).   

  
Av detta står det klart att utbytesstudierna formas av nätverk. Hur väl 
sammansatta dessa nätverk var, påverkade mycket tydligt huruvida 
utbytesstudierna föll väl ut. I kapitel sex jämförs studierna i Sverige med studierna 
i hemlandet vilket beskrivs på följande sätt:  
  

Innehållet i programmen bestäms inte av individuella studenter, utan det är alltid 
organiserat av program/universitet. Studenternas rörelser i utbildningen organiseras 
alltid av och genom nätverk, olika program/discipliner och universiteten, även om 
det finns gradskillnad i hur homogena eller heterogena dessa rörelser är. 
Utbildningsbanan/rörelserna i utbildningsbanan är spatialt och tidsmässigt 
organiserade (s. 111-112).  

  
Studierna i Sverige beskrivs som kravlösa, att man får läsa precis vad man vill och 
att hemuniversiteten inte har några speciella krav om tillgodoräknanden. Om man 
inte blivit godkänd i någon kurs under utbytesstudierna, kan man få stanna längre 
i utbyteslandet, vilket också hemuniversitetet tjänar ekonomiskt på. I kapitel sex 
presenterar författaren också att ett av de resultat som framkommit i avhandlingen 
är att utbytesstudenterna exkluderades genom att inkluderas överallt, inom en viss 
gräns, vilket var en effekt av ett tillstånd som utbytesstudenterna beskrev som 
”kravlöshet”.  
 
I kapitel sju, som berör studenternas återkomst till sitt hemland, förklarar 
författaren att betydelsen av att ha varit utbytesstudent varierade. Bland annat 
fanns det vissa problem för studenterna i att tillgodoräkna sig många av de kurser 
de läst under utbytesstudierna: ”Påståendet, att studieresultaten från 
värduniversiteten ska tillgodoräknas på hemuniversiteten och att studenterna inte 
ska behöva förlänga sin studietid är en viktig del i definitionen av 
utbytesstudenten/utbytesstudierna” (s. 149), vilket inte alltid verkade stämma 
överens med verkligheten. Detta konstaterande är också en av de huvudsaker som 
framkommit genom avhandlingen. Studenternas respons på detta faktum beskrivs 
så här: 



 

  17 

 
Utbytesstudenterna uppskattade i stort sett sina utbytesperioder. Perioden gav dem 
ovanliga erfarenheter och stärkte deras självförtroende. Dock var de besvikna över 
att utbytesstudieperioden inte uppskattades på ett sådant sätt som de förväntade sig 
av arbetsmarknaden eller hemuniversiteten. Detta uttryckte de som en ”förlust av 
tid”. Förlusten av tid beskrev två olika tankar; att de hade stannat i en tidpunkt eller 
att de borde ha gjort något annat. De här olika resonemangen uppstod genom 
förbindelser mellan olika nätverk - de akademiska nätverken eller arbetsmarknaden 
(s. 173). 

 
Här konstaterar författaren alltså att utbytesstudier inte alltid förlöpte så smidigt 
som universiteten verkade ge sken av. De flesta studenter fick efter hemkomsten 
från utbytesstudierna ta ett avsteg från den ursprungliga planen och förlänga sin 
studietid som en effekt av brister i nätverken. Avhandlingen visar också att:   
  

…innehållet av utbytesstudierna sällan var samordnat. Effekten är att kopplingen till 
själva läroplanen saknas. Organiserandet kring själva utbytesstudierna behöver 
belysas och rekonstrueras om verksamheten skall motsvara de ambitioner som 
utlyses och de löften som ges i utbytesprogrammens namn ska kunna infrias (s. 
179).    

  
Slutligen konstaterar författaren att när utbytesstudenterna kom till respektive 
värduniversitet ”framstår det klart att den översättningsprocess där relationerna 
mellan utbytesstudenterna och värduniversitetens studenter skulle skapas, 
iscensättas och formas bara fanns på pappret” (s. 184).  
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Problemområde 
 
Denna undersökning belyser ett utbyte mellan två musikhögskolor. Utbytet ägde 
rum i form av en utbyteskurs vilken gavs för första gången. Det som gör detta 
utbyte intressant är att utbyteskursen inte påminner om ett traditionellt eller 
”vanligt” utbyte där studenter reser individuellt för att under en termin eller längre 
tid studera vid ett annat lärosäte. Utbyteskursen pågick istället under totalt en 
termin (15 hp, halvfart) och innehöll flertalet videoseminarier med föreläsningar, 
vilka fokuserade på frågor om musik, kultur och utbildning ur ett interkulturellt 
perspektiv.  
 
Utbyteskursen kulminerade vid två tillfällen i vad som kan betraktas som själva 
utbytet, då studenterna under tio dagar besökte varandras länder och tog del av 
respektive kulturer vilket skedde exempelvis genom inblickar i 
musikundervisning av olika slag (bland annat skolbesök), konserter samt besök 
vid kulturinstitutioner. 
 
Med det faktum i åtanke att utbyteskursen gavs för första gången, i ett annorlunda 
upplägg gentemot mer traditionella utbyteskurser och dessutom med ett 
djuplodande innehåll på området utbyte och interkulturalitet framstår därför 
grundläggande frågeställningar vilka kan kartlägga förväntningar på utbytet som 
intressanta och empirigenererande på ett outforskat område.  
 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att, med hjälp av fokusgruppsamtal som 
undersökningsmetod, utifrån ett studentperspektiv beskriva och ge en bild av ett 
utbyte mellan Musikhögskolan vid Örebro universitet och musiklärarutbildningen 
vid University of Delaware.  
 

Frågeställningar  
Vilka förväntningar har studenterna på utbytet? 
 
Infriades studenternas förväntningar på utbytet? 
 
Skiljer sig de svenska studenternas förväntningar från de amerikanska 
studenternas förväntningar på utbytet och vice versa, och i sådana fall på vilket 
sätt? 
 
Vilket eller vilka var de samtalsämnen studenterna berörde under 
fokusgruppsamtalen, utöver frågor om förväntningar på utbytet? 
 
Hur kan resultatet i denna undersökning relateras till de båda musikhögskolornas 
syften och mål (beskrivna som förväntningar) med utbyteskursen? 
 
Frågeställning ett och två besvaras genom resultatpresentation, resultatanalys 
och diskussion. Frågeställning tre besvaras genom reslutatpresentation och 
analys. Frågeställning nummer fyra besvaras i resultatpresentationen och 
resultatanalysen. Frågeställning fem besvaras genom diskussionen.  
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Definitioner  
Charter School: En typ av fristående skola vilken garanterar staten att den kan 
bedriva undervisning med bättre resultat (gällande nationella mål för elevernas 
kunskaper), än ”public schools” (statliga/kommunala skolor). Om de som driver 
skolan inte klarar att nå upp till begärda resultat, måste de lägga ned sin 
verksamhet.  
 
Curriculum: Läroplan vilken utgör riktlinjer för vad läraren skall gå igenom och 
vad eleverna skall hinna med att gå igenom och vad de skall lära sig.  
 
Homeschool: När föräldrar väljer att undervisa sina barn i hemmet istället för att 
låta dem gå i ”vanlig skola”. Föräldrar undervisar sina barn med hjälp av material 
skolan tillhandahåller.  
 
Early childhood music education (Ecm): En undervisningsmetod som bygger på 
grundtanken att man lär musik på liknande sätt som man lär språk. Att lära sig 
spela/sjunga jämförs med att lära sig tala och att lära sig notera/improvisera 
jämförs med att lära sig skriva (Burton, Suzanne 2010).  
 
Burton menar att om man arbetar med musik på olika sätt när barnet är litet, och 
vårdar den musiska sidan av barnet kan man på så sätt öppna dess sinne för att ha 
lättare att arbeta med musik. Personen kan då lättare utveckla den musiska sidan 
av sig själv när den är äldre. Ecm är alltså en metod och ett sätt i sig som är 
utvecklad för att vårda det musiska hos barnet (personlig kommunikation 2010-
03-08). 
 
Solmisation: I nationalencyklopedins webbupplaga beskrivs solmisation som 
”musikpedagogisk term för utförandet av melodier med hexakordlärans 
tonstavelser (ut [senare även do], re, mi, fa, sol, la) som text… (…) Syftet är 
främst att träna förmågan att sjunga från bladet (prima vista) genom att utveckla 
den gehörsmässiga medvetenheten om tonens eller intervallets plats inom 
hexakordet” (NE, 2010).  
 
De amerikanska studenterna i denna undersökning använde sig av solmisation 
under lektioner i instrumentalmetodik. Det kunde gå till så att en lärare först 
spelade en melodi på sitt instrument varpå studenterna repeterade den genom att 
sjunga melodin på tonstavelserna och därefter spela den på sina instrument. Detta 
gjordes i syfte att utveckla gehöret och att bättre behärska sitt instrument.   

Avgränsningar 
Denna undersöknings huvudsakliga syfte är inte att fungera som utvärdering av 
kursen Musik, kultur och utbildning. Interkulturella perspektiv. Däremot kan det 
som framkommer i undersökningen bidra till många intressanta tankar vilka kan 
fylla en utvärderande funktion för den som intresserar sig för en sådan. För 
ytterligare tankar om detta hänvisas till denna undersöknings diskussion.  
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Metod 

Disposition 
Metodavsnittet i denna uppsats består av tre delar. I den första beskrivs 
forskarpositionen, genom vilken forskarens förhållningssätt till undersökningen 
och den insamlade empirin kan förstås. Därefter följer en beskrivning av de val av 
metoder som använts i arbetet med denna studie; dels på ett teoretiskt – 
förberedande plan och dels på ett praktiskt – genomförande plan. Här sker alltså 
motivering och förklaring av varför dessa metodval gjorts och på vilket sätt 
metoderna använts rent praktiskt. Slutligen beskrivs den teoretiska referensram 
forskaren valt att förhålla sig till. Här beskrivs också tankeprocessen kring val av 
teoretisk referensram för att förklara hur valen av den teoretiska referensramen 
gått tillväga och varför dessa val gjorts.  
 

Forskarposition 
I arbetet med denna undersökning utgår jag som från två huvudsakliga perspektiv. 
Det ena är forskare och det andra är kursdeltagare.  
 
Som forskare forskar jag om hur det är att vara deltagare; att vara en del i kursen 
utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Som deltagare går jag kursen 
men med forskarens roll, vilket alltså betyder att jag hela tiden har forskarens 
perspektiv med mig under kursen. Det är mycket speciellt att ha båda dessa roller, 
eftersom jag så att säga har två funktioner samtidigt. Ingen av dessa funktioner 
betyder mer än den andra. De är lika viktiga.  
 
Det unika med att vara forskare i denna kontext är att jag hämtar empiri genom att 
verkligen gå kursen. Jag hade säkert kunnat skriva om detta ämne genom att 
”endast” hämta empiri från analys av inspelade fokusgruppssamtal, men genom 
att också vara deltagande forskare – deltagande observatör (eller deltagare och 
observatör), får jag ett inifrånperspektiv vilket ger mig en djupare förståelse av 
vad det är att vara deltagare i denna kurs.  
 
Det finns en grad av komplexitet i att vara deltagande forskare, eftersom jag måste 
skifta perspektiv på ett lyckat sätt. Jag behöver perspektivera mig från 
kursdeltagarrollen. Genom detta perspektiverande växlar jag mellan ett 
inifrånperspektiv (kursdeltagare) och ett utifrånperspektiv (forskare) och detta kan 
vara en svårighet. Ingen av dessa funktioner betyder som sagt mer än den andra. 
 
Om jag försöker föreställa mig hur denna forskarposition ser ut, tänker jag mig att 
forskarrollen har en övergripande och distanserad hållning till empirin på två eller 
flera olika nivåer. Kursdeltagarrollen bidrar till forskarrollen genom en ingående, 
nära och detaljerad hållning till empirin. Dessa båda roller arbetar tillsammans på 
ett reflexivt sätt och skapar sammantaget en total bild av ämnesområdet.  
 
I arbetet med denna undersökning och genom insamling av empiri på området 
förhåller jag mig som forskare till andra människor, vilka är medvetna om att de 
genom kursen deltar i en undersökning och att resultaten av undersökningen 
kommer att presenteras offentligt. Samtliga deltagare är anonyma och de känner 
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till att det resultat som presenteras inte kommer innehålla några känsliga uppgifter 
och därför inte kommer kunna skada dem på något sätt. 
 
Detta innebär att jag i arbetet med denna studie följer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990).  
 

Förberedelse 

Fokusgruppsamtal 

Vad är fokusgruppsamtal? 
För att svara på undersökningens frågeställningar har fokusgruppsintervjuer 
främst använts som datainsamlingsmetod. Utgångspunkten har varit Victoria 
Wibecks (2000) förklaring av metoden i boken Fokusgrupper – Om fokuserade 
gruppintervjuer som metod. Jag väljer dock att kalla metoden för 
fokusgruppsamtal. Ordet fokus visar här på att ett specifikt ämne fokuseras. Det är 
alltså inte ett samtal om ett slumpmässigt ”vad-som-helst”-ämne:  
 

Fokusgrupper är en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp 
människor möts för att på en forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med 
varandra. Såväl det som sägs som interaktionen i gruppen kan sedan ligga till grund 
för olika typer av analyser (Wibeck 2000, s. 7).  

 
Ordet samtal visar att deltagarna samtalar med varandra om det fokuserade ämnet 
vilket innebär att arbetssättet i metoden mer påminner om ett samtal i grupp, än en 
intervju mellan en intervjuare och två eller flera personer i grupp. Rent praktiskt 
innebär arbetet med fokusgruppsamtal ”att man samlar en grupp människor som 
under en begränsad tid får diskutera ett givet ämne med varandra” (a.a. s. 9).   
 
Ett fokusgruppsamtal leds av en moderator (samtalsledare), vilken inleder varje 
samtal med att säga något kort om ämnet i fråga eller helt enkelt ställer en eller 
flera inledande frågor vilka syftar till att fungera som stimulusmaterial för 
samtalet. Moderatorn anses inte vara expert på det givna ämne som deltagarna 
samtalar om och dennes roll är inte att kontrollera deltagarnas kunskaper. 
Moderatorn skall skapa en bekväm, stimulerande och samtalsvänlig miljö där 
deltagarna kan bidra med information på det givna ämnet.  
 
Forskning där man använder sig av fokusgruppsamtal är kvalitativt inriktad. 
Fokusgruppsamtal bedrivs inte som kvalitativa intervjuer men det kvalitativa i de 
båda metoderna är det som binder dem samman eftersom man i båda fallen arbetar 
med liknande typer av frågor. Likheter i fokusgruppsamtal och kvalitativa 
intervjuer är bland annat att syftet är att ”upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 
något fenomen” vilket i sin tur innebär att ”intervjuaren aldrig i förväg kan 
formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ’sanna’ 
svaret på en fråga” (Patel & Davidsson 2002, s. 78). 

Arbetsförlopp 
Angående arbetsförloppet i en undersökning där forskaren valt att använda sig av 
fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod, skriver Wibeck (2000) att det 
handlar om att ”rekrytera lämpliga grupper, utarbeta ett stimulusmaterial och en 
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frågeguide, leda gruppdiskussionerna, spela in diskussionerna, skriva ut dem samt 
analysera dem” (a.a. s. 10). Genom analys av data från samtalen kan forskaren 
dels studera social interaktion i gruppen och dels hur ”deltagarna i en grupp 
resonerar sig fram till en gemensam syn på någonting – eller till att de inte är 
överens” (a.a. s. 9) För att noggrant kunna analysera materialet från 
fokusgruppsamtalen krävs att de spelas in. Runa Patel och Bo Davidsson (2002) 
skriver följande om inspelning eller att ”lagra” verkligheten i en ljudupptagning: 
”I och med att verkligheten är lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger 
vi behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt” (Patel & 
Davidsson 2002, s. 101).  
 

Vad är det egentligen som sägs? – med fokus på deltagarnas tänkande 
Enligt Wibeck (2000) försöker deltagare i fokusgruppsamtal ”förstå varandra och 
vill veta hur andra människor hanterar samma situationer som de själva ställs 
inför” (a.a. s. 40). Författaren menar därför att metoden kan vara användbar i syfte 
att ta reda på hur människor handlar (eller säger att de handlar) samt hur de kan 
motivera sitt handlande. Forskaren intresserar sig genom metoden främst för  
 

hur deltagare i en viss grupp tillsammans tänker kring ett fenomen än på vad 
enskilda individer tycker. Intresset inriktas således i en fokusgruppsstudie på 
gemensamma, kulturellt förankrade föreställningar och attityder (a.a. s. 42).  

 
Genom användande av fokusgruppsamtal går det alltså att lyfta fram åsikter och 
värderingar i en grupp genom att som forskare reflektera kring och söka svar på 
frågor som ”Hur ser människors föreställningar och underliggande värderingar ut 
när det gäller ett visst ämne? Finns det tankefigurer som återkommer?” Därför kan 
ett huvudsyfte med fokusgruppsamtal vara ”att undersöka de processer som leder 
till att olika meningssammanhang konstrueras, till exempel hur det går till när 
gruppdeltagarna kommer fram till ett sätt att beskriva och förstå ett abstrakt 
fenomen” Genom detta undersöks ofta ”hur åsikter, attityder och idéer uttrycks i 
en grupp” (a.a. s. 21).  
 
Wibeck beskriver också hur kursdeltagares uttalanden i fokusgruppsamtal kan ses 
som berättelser med en underliggande sensmoralisk eller moralisk poäng vilken är 
kopplad till ”de värdesystem som implicit ligger bakom de kulturella innebörder 
som uttrycks och återspeglas genom berättelsen” och menar att en poäng alltid är 
styrd av kulturen. Därför, skriver Wibeck, kan ett sätt att studera berättelsers 
underliggande poänger ”vara ett sätt att närma sig frågan om vilka föreställningar 
kring ett visst ämne som är allmänt omfattade men inte alltid uttalade i en viss 
kultur” (a.a. s. 108).     

Grad av struktur 
Wibeck förklarar att fokusgruppsamtal kan ha olika grad av struktur och skiljer då 
mellan strukturerade och ostrukturerade fokusgruppsamtal. Det som avgör graden 
av strukturering är hur mycket moderatorn styr interaktionen i gruppen. Det 
innebär exempelvis att ett fokusgruppsamtal där deltagarna samtalar mer med 
moderatorn än med varandra, där det verkar finnas specifika frågor som skall 
besvaras, och där dessa och samtalets övergripande ämnen alltid introduceras på 
initiativ av moderatorn, kan benämnas som strukturerade fokusgruppsamtal. Även 
om en låg grad av struktur är att föredra (eftersom det centrala i fokusgruppsamtal 
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kan sägas vara deltagarnas uppfattning av och behandling av det givna ämnet) kan 
det på grund av exempelvis gruppdynamiska faktorer, ibland vara nödvändigt att 
moderatorn går in och styr och ber en specifik person i gruppen dela med sig av 
dennes tankar på ämnet.  

Urval 
Författaren menar att det finns både för- och nackdelar med att använda sig av en 
redan existerande grupp människor som informanter i fokusgruppsamtal. Några av 
de nackdelar eller risker som Wibeck identifierar med att använda sig av en redan 
existerande grupp, är bland annat att ”de personer som i vanliga fall är blyga och 
tillbakadragna blir ännu mer tystlåtna, samtidigt som starka personer tar över” 
(a.a. s. 52) och att ”vissa ämnen inte kommer upp på grund av att det finns saker 
som tas för givna inom gruppen. Alla vet vad de övriga tycker i vissa frågor och 
därför känns det onödigt att ta upp dem” (a.a. s. 53). Några av de fördelar som 
identifieras kan vara att det motsatta inträffar, alltså att deltagarna känner sig 
avslappnade och är orädda för att uttala sig om det givna ämnet. Wibeck menar 
också att ett av de starkaste skälen till att använda sig av en redan existerande 
grupp är att det ”låter forskare få en inblick i en av de sociala kontexter där idéer 
formas och beslut fattas” (a.a.).   

Antal deltagare 
Wibeck skriver att det finns många uppfattningar om vilket antal deltagare som är 
lämpligt att ha i en fokusgrupp. Det handlar dels om huruvida en större grupp (fler 
än sex deltagare) anses ge samtliga deltagare talutrymme eller ej, och huruvida det 
kommer att bildas subgrupper eller inte. Dels handlar det också om huruvida en 
mindre grupp (färre än fyra deltagare) kommer resultera i att en person alltid 
kommer agera medlare mellan de två övriga i gruppen. Personligen anser Wibeck 
att deltagarantalet inte bör understiga fyra deltagare och inte heller överstiga sex 
deltagare, men författaren uppger källor där maxantal för ett lyckat 
fokusgruppsamtal anses vara sexton personer.  
 

Deltagande observation 
 
Wibeck skriver att fokusgruppsamtal kan användas som ensam metod, men också 
i kombination med andra och att forskaren bör avgöra detta i relation till 
undersökningens syfte. Författaren menar att det kan ”vara relevant att bredda 
studien genom att låta fokusgrupperna kompletteras av någonting mera”. Det 
beskrivs som fördelaktigt att kombinera deltagande observation med 
fokusgruppsamtal, eftersom det ger ”en koncentrerad insikt om hur 
gruppmedlemmarna tänker kring ett visst ämne” (a.a. s. 57-58).   
 
Patel och Davidsson (2002) skriver att observationer ofta används för att 
komplettera sådan information som forskaren samlat in med andra metoder och 
tekniker. De skriver också att vi med hjälp av observation kan ”studera beteenden 
och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stunder som de inträffar” (s. 
88). Eftersom forskaren i detta fall också varit deltagare i utbyteskursen, kan 
forskarens roll i den typ av observation som genomförts benämnas som 
deltagande känd observatör. Om detta skriver författarna att det är viktigt att 
forskaren inte ”kommer att betraktas som tillhörande någon viss social gruppering 
utan förhåller sig, utåt sett, opartisk” (s. 96).  
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Genomförande 

Fokusgruppsamtal i denna undersökning - arbetsförlopp 

Utgångspunkter  
En tidigare tanke som funnits med innan idén om denna undersökning växte fram, 
var att andra forskare, Maria Westvall (Örebro universitet) och Suzanne Burton 
(University of Delaware), skulle använda sig av fokusgruppsamtal i denna 
utbyteskurs för att samla in data till sin gemensamma forskning kring bland annat 
denna kurs. Rekrytering av deltagare till fokusgruppen var därför inte nödvändig, 
eftersom gruppen redan från början bestod av de sex amerikanska och de sex 
svenska musiklärarstudenter som valt att gå kursen.   
 

Upplägg 
Totalt genomfördes fem fokusgruppsamtal där längden på samtalen varierade från 
gång till gång. Det kortaste samtalet varade ungefär en halvtimme och det längsta 
ungefär en och en halv timme. Under samtal nummer ett närvarade endast svenska 
kursdeltagare och det ägde rum i Sverige samma dag som deltagarna ”träffade” 
varandra för första gången under en videokonferens. Därefter dröjde det ungefär 
två månader till studenterna träffade varandra i Sverige. Samtal två och tre ägde 
rum under andra och näst sista dagen av de amerikanska studenternas besök i 
Sverige. Därefter dröjde det ungefär en och en halv månad innan studenterna 
träffade varandra igen. Samtal fyra och fem ägde rum under andra och sista dagen 
under de svenska studenternas besök i USA. Under samtal två till fyra var 
samtliga amerikanska och svenska studenter närvarande. Under samtal fem var 
undertecknad på hemfärd. I resultatpresentationen nedan går det att läsa i vilket 
land respektive samtal hölls och vilka diskussionsfrågor samtalen utgick ifrån.   
 
Varje samtal leddes av en moderator vilken introducerade ämnet, presenterade ett 
diskussionsområde och utifrån detta ställde frågor till informanterna. Dessutom 
närvarade en lots som så att säga navigerade in gruppdeltagarna på ”rätt” spår i 
förhållande till de ställda frågorna och/eller konstruerade följdfrågor i stunden, 
vartefter nya intressanta ämnen uppkom som ett naturligt, framåtriktande inslag i 
samtalen. Under fokusgruppsamtalen närvarade också en person som anteckande. 
Forskarna skiftade emellanåt roller. I samtal ett till och med tre fyllde forskaren i 
denna undersökning rollen som antecknare. 
 
Eftersom det var bestämt att man skulle använda sig av fokusgruppsamtal som 
datainsamlingsmetod i utbyteskursen var det så att undertecknad före 
fokusgruppsamtal ett till och med tre, lämnade över diskussionsfrågor till 
Westvall och Burton, varpå de inkluderade dessa i sina frågor. På så sätt bildade 
våra frågor gemensamt ett frågeområde. Till fokusgruppsamtal nummer fyra och 
fem tog jag emellertid över ansvaret och vi använde endast de frågor jag 
formulerat utifrån undersökningsområdet. Från och med denna punkt i arbetet 
med fokusgruppsamtalen var frågorna och empirin från samtliga samtal därför så 
att säga ”mina”. Detta bland annat eftersom vi bestämt att materialet ifrån 
samtalen inte skulle användas till deras forskning förrän vid senare tidpunkt. Det 
var bland annat därför naturligt att jag i samtal fyra agerade moderator. Före det 
sista och femte samtalet var jag emellertid på hemresa från USA till Sverige 
varför Westvall och Burton genomförde det samtalet.  
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Undertecknad var alltså, som nämnts ovan, närvarande under samtliga samtal 
utom det femte och sista. Samtliga kursdeltagare var hela tiden medvetna om min 
dubbellroll (som kursdeltagare och forskare) under fokusgruppsamtalen och 
kursen. Under samtal ett till och med tre var det naturligt och fördelaktigt att 
Westvall och Burton växlade sinsemellan i rollen som moderator och lots, 
eftersom jag då kunde fokusera på att ”vara deltagare”. Efterhand var det naturligt 
att jag tog en mer aktiv roll som forskare genom att under samtal fyra agera 
moderator.  
 

Om grad av struktur 
Fokusgruppsamtalen pendlade mellan att vara ostrukturerade och 
halvstrukturerade. Ostrukturerade betyder inte att det inte funnits någon struktur 
alls, utan visar snarare att det eftersträvats så liten inblandning som möjligt av 
moderator och lots. Ibland krävdes emellertid viss inblandning av lots för att 
exempelvis kunna leda samtalet vidare och se nya ämnen att samtala kring. Ibland 
har det också varit nödvändigt att ”gå in” och låta någon eller några deltagare som 
sällan uttalat sig komma till tals. I det stora hela har dock inblandningen från 
samtalsledare varit liten.  

Undersökningens problemområde som utgångspunkt för samtalen 
I det stora hela fyllde undersökningens problemområde och frågeställningar 
funktionen som övergripande ämne. Utifrån ämnet konstruerades 
diskussionsfrågor eller konkreta, specifika frågor vilka introducerades till 
kursdeltagarna i fokusgruppsamtalen. Diskussionsfrågor konstruerades från gång 
till gång till respektive fokusgruppsamtal. Frågornas karaktär och djup 
förändrades allteftersom samtalen fortskred och kursdeltagarnas tankar i, och 
reflektioner kring kursen tog form. Värdet som forskare i användande av 
fokusgruppsamtal, och tillika anledningar till att använda metoden till insamling 
av data sammanfaller med det jag refererat från Wibeck (2000). Särskilt då det 
som står att läsa under rubriken ”Vad är det egentligen som sägs? – med fokus på 
deltagarnas tänkande” ovan. 
 
Ledord i konstruktionen av ämne och diskussionsfrågor har alltså varit 
kursdeltagarnas upplevelse av och tankar om detta utbyte. Fokus ligger på 
deltagarnas uppfattningar och intresseområde och jag eftersträvar att sätta mig in i 
informanternas verklighet och livsvärld. Som jag skrev om under rubriken 
”Forskarposition” ovan, är jag ju själv del i denna undersökning, dels som 
kursdeltagare och dels som forskare. Det innebär att jag har stor insikt och unik 
inblick i vad det är att delta i detta utbyte. Det har i sin tur gjort att jag funderat 
kring frågeställningarna i denna undersökning utifrån två roller; dels som 
deltagare och dels som forskare. Det är utmanande och intressant att växla mellan 
dessa roller och det ger en bred förståelse för ämnesområdet. Denna undersökning 
har ett brukarperspektiv och problematiserar den empiri som framkommer om 
utbytet ur ett sådant perspektiv. Genom mina båda roller, vilka är lika viktiga, 
eftersträvar jag att brukarperspektivet ska vara centralt.     

Transkription av samtalen 
Samtliga fokusgruppsamtal spelades in. Under samtal ett till och med fyra förde 
undertecknad också anteckningar för att kunna återvända till de tankar som 
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uppstod under samtalen och för att inte enbart förlita sig till ljudinspelningarna vid 
analys. Anteckningarna användes som stöd inför och under transkription av 
fokusgruppsamtalen (Under samtal fem kunde undertecknad inte ta anteckningar 
eftersom jag som nämnts ovan var på resande fot). Transkriptionen av 
fokusgruppsamtalen har gått tillväga så att en noggrann genomlyssning av 
inspelningarna från respektive samtal i sin helhet gjorts. Samtalen har inte skrivits 
ned i sin helhet ord för ord utan i transkriberande stund har jag så att säga ”letat 
efter svar” på disskusionsfrågor och forskningsfrågor. När jag hittat sådana svar 
och uttalanden som kan relateras till forskningsfrågorna på ett eller annat sätt, har 
jag lyssnat noggrant på dessa och transkriberat dem för att sedan presentera dem i 
löpande text och utdrag i form av citat enligt resultatpresentationen nedan.  

Teckenförklaring  
Jag har eftersträvat en så empiri- och informantnära känsla som möjligt i 
undersökningen. När jag nedan presenterar vad som sägs i samtalen och citerar 
informanterna använder jag mig därför av specifika tecken, vilka syftar till att 
läsaren skall kunna sätta sig in i hur (på vilket sätt) informanten sa det den sa. 
Denna typ av transkription görs för att kunna ge en djupare bild av innehållet i det 
som sägs. Jag har alltså fokuserat på att få fram innehåll i och betydelsen av det 
kursdeltagarna säger, samt eftersträvat att behålla ”flytet” i det som sägs varför jag 
valt att inte skriva ut stor bokstav (trots exempelvis frågetecken och utropstecken) 
förrän talaren själv så att säga påbörjat ny mening. Likväl finns utskrivna 
upprepningar med i citat för att det anses förtydliga innehåll och tankegångar hos 
informanten. Nedan följer en förklaring av de tecken läsaren kommer stöta på i 
denna undersöknings resultatpresentation.    
 
(…) = Ett längre avsnitt i det informanten sagt har lyfts bort då det inte ansetts 
vara en central del i resonemanget eller betraktas som ”svar” på en 
diskussionsfråga. 
 
...ord = Tre punkter inleder en mening betyder att citatet påbörjas i ett uttalande.  
 
ord… = Tre punkter efterföljer en mening och betyder att informanten funderar en 
kort stund (ungefär 1-5 sekunder) på vad den ska säga. 
 
Fet stil = Betoning eller extra tyngd läggs på ett eller flera ord. 
 
(ord) = Fetmarkerade parenteser runt en mening i ett uttalande betyder att en eller 
flera informanter talar samtidigt eller fyller i det som sägs av huvudinformanten.  
 
* ord *  = Informanten skrattar eller fnissar under tiden den säger orden inom 
stjärnorna. 
 
A = Amerikan 
S = Svensk 
Siffra = Informantens nummer 
F = Fokusgruppsamtal nummer i ordningen 
 
Dessa tecken anges i slutet av ett citat för att visa vilket land informanten som 
citerades kommer ifrån, och vilket nummer informanten har. Vilket 
fokusgruppsamtal i ordningen uttalandet kommer ifrån visas också samt vid 
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vilken tidpunkt i samtalet uttalandet gjordes. Detta för att som läsares kunna följa 
en specifik informant genom resultatpresentationen och undersökningens övriga 
delar.  
 
Ett citat avslutas alltså med liknande teckenkombination: (S4, F5 10:22) 

Deltagande observation 
Deltagande observation som metod i denna undersökning har inneburit ett 
förhållningssätt till kursen vilket går i linje med forskarpositionen ovan, snarare 
än att vara central metod som leder arbetssätt. Det betyder att jag inte fört 
anteckningar under utbyteskursens pågående (med undantag från 
fokusgruppsamtalen), och inte heller att jag nämnvärt låter observationerna 
komma fram i resultatpresentation. Däremot har mina observationer genom 
deltagande i kursen svarat för att ge en inblick i kursens upplägg och en djup 
inblick i ämnesområdet. Genom att delge mina observationer kan läsaren förstå 
hur kursen genomförts och i viss mån vad deltagarna varit med om innan 
respektive fokusgruppsamtal då det uppfattats som relevant. Det är i 
undersökningens analys och kanske främst diskussion som mina observationer 
och erfarenheter som deltagare och forskare kan lyftas i unik kombination.  
 

Teoretisk referensram 

”Bildung” som kunskap 
Den teoretiska referensram jag valt att utgå ifrån i denna undersökning är min 
förståelse av begreppet ”Bildung” eller bildning utifrån Bernt Gustavssons 
tolkning av det. Gustavsson menar, i de texter jag refererar nedan, att de finns 
många versioner och förståelser av vad Bildung innebär, och betonar i texterna att 
han presenterar sin version av begreppet där han tar sin främsta utgångspunkt i 
Hans-Georg Gadamer (1997). Bildung kan kort beskrivas som en typ av kunskap 
eller som en kunskapsform vid sidan av andra existerande kunskapformer och 
nedan följer en förklaring av begreppet. 
 
Som introduktion kan kort nämnas att Gustavsson i sin bok Kunskapsfilosofi. Tre 
kunskapsformer i historisk belysning (2000) beskriver att det finns olika former av 
kunskap som är knutna till olika verksamheter och att dessa olika former av 
kunskap bygger på en indelning av kunskapsformerna, vilka härstammar från 
Aristoteles. Ur detta aristoteliska perspektiv kan kunskap inte definieras på ett 
enda sätt. Gustavsson skriver:  
 

En form av kunskap behövs för att förstå hur världen är uppbyggd och fungerar. Det 
är den vetenskapliga kunskapens uppgift. En annan behöver vi för att kunna 
tillverka, skapa och producera, kallad produktiv kunskap. En tredje använder vi för 
att kunna utveckla ett gott omdöme och verka som etiska människor och 
demokratiska medborgare. De grekiska beteckningar som används för dessa former 
av kunskap är episteme, techne och fronesis (Gustavsson 2000, s. 15).  

 
Gustavsson skriver också att fronesis ”används inom humanvetenskaperna som ett 
begrepp i anslutning till tolkning och förståelse” (a.a. s. 16). Han menar vidare att 
kunskap, i den senaste tidens politiska diskussioner, ses som något väsentligt för 
att samhället skall kunna utvecklas och detta har gjort att kunskap blivit något av 
en vara på marknaden ”vilket kommit att påverka utbildningssystemet i oanad 
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omfattning” (a.a. s. 17). Som jag förstår Gustavsson står hans utgångspunkt i 
motsats till detta senare sätt att se på kunskap, och han menar istället att kunskap 
är något som bärs av människor.  
 
 
I artikeln Bildning och demokrati – Att förmedla det partikulära och det 
universella (2003), skriver Gustavsson att ”Den klassiska bildningstanken 
inrymmer en subjektiv och en objektiv dimension. Det subjektiva är det 
personliga, tanken att kunskap alltid är någons och att den har med vår utveckling 
och våra ställningstaganden att göra. Det objektiva är själva kunskapen om 
världen, det innehåll eller stoff som ska läras” (s. 40). Gustavsson menar att 
pedagogikens stora fråga är just hur förhållandet mellan det personliga och det 
objektiva ska se ut och skriver att bildningstanken såsom han betraktar den 
innefattar både det subjektiva och det objektiva. Han menar att bildningstanken 
har djupa rötter i ”en berättelse om utfärd och återkomst, som återkommer i den 
tolkande, hermeneutiska traditionen” (s. 41). Gustavsson menar att bildning kan 
tjäna som en förmedling mellan det subjektiva (partikulära) och det objektiva 
(universella) och i artikeln förhåller han sig till bildning som förmedling bland 
annat ”i form av en tolkande, hermeneutisk bildningstanke, med tonvikt på det 
aristoteliska begreppet fronesis” (a.a.). Gustavsson beskriver den hermeneutiska 
traditionen som att den ”skapar möjligheter för att förhålla sig öppen för andra 
perspektiv än de man själv är van vid” (s. 42) och detta är också den betydelse 
som läggs i begreppet Bildung. Gustavsson beskriver begreppet utifrån Gadamer 
(1997) på följande sätt: 
 

Bildning i den vidaste meningen är att med utgångspunkt från det redan bekanta, 
tolka och förstå det obekanta, det främmande och annorlunda. Den berättelse som 
säger oss att vi börjar hemma hos oss själva, för att sedan fara ut i världen och göra 
nya erfarenheter och med dem komma tillbaka hem igen, är rikligt förekommande i 
världslitteraturen och är inte begränsad till den västerländska traditionen. Berättelsen 
om utfärd och återkomst förekommer i många kulturer. Det är denna tanke om 
bildning som är grundberättelsen också i förnyelsen av hermeneutiken. Vi tolkar 
något utifrån det som är oss givet, den horisont, den synkrets, som alltid begränsar 
oss. Förståelsen av ett nytt fenomen är därmed alltid beroende av den förförståelse vi 
har med oss in i den nya förståelsen (Gustavsson 2003, s. 43).  

 
Gustavsson skriver också att två centrala begrepp i förståelsen av bildning som 
förmedling mellan det enskilda och det allmänna, är dialog och fronesis. 
Gustavsson menar att det dialogiska utifrån Gadamer formuleras som att ”ett 
utbyte av horisonter utgör en central del av hans sätt att tänka om begreppet 
bildning. Att öppna sig för det främmande och annorlunda, att sätta sina 
tolkningar på spel, är olika uttryck för mötet med andra tolkningar” (s. 50). Om 
fronesis skriver Gustavsson att det brukar översättas som praktisk klokhet, vilket 
ses som ett begrepp för både kunskap och etik. Det får då betydelsen att man 
handlar (praxis) i förhållande till vad man anser vara bäst i den situation man 
befinner sig i just då (det partikulära). Han utvecklar kring det partikulära och 
skriver: 
 

Tillämpad på tanken om bildning innebär det att allting börjar i de egna 
förutsättningarna och den konkreta situation i vilken vi befinner oss. Men tolkningen 
av fenomen i samtiden innebär att vi öppnar för det främmande genom att sätta våra 
egna tolkningar på spel. Härigenom vidgar vi den egna synkretsen och öppnar för 
det generella. Insikten att tolkningen är lokalt förankrad, men att den i ett vidare steg 
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leder till något nytt, får oss att gå utöver de egna begränsningarna och undgå det som 
varje gemenskap riskerar, att fångas i sin egen lögn. […] Bildning innebär då att 
med utgångspunkt från egna förutsättningar söka sig vidare i det som är oss 
främmande och annorlunda. Bildning som förmedling mellan det universella och det 
partikulära återfinner vi alltså på ett sätt i tanken om fronesis och på ett annat i 
bildningens grundberättelse om utfärd och återkomst (Gustavsson 2003, s. 52-53). 

 
I en annan text, The articulation of knowledge in professional educations (2006), 
förklarar Gustavsson att den tolkning han gör av Bildung betyder att ”knowledge 
has to do with us as human beings, in terms of personal and social development. 
We live our lives in the attempt to understand the world we live in and in this 
sense knowledge has an existential and ethical dimension” (s. 9). Angående 
fronesis och handlingen kopplat till den typen av kunskap (praxis) förklarar han 
djupare att ”The ethical dimension is integral to the custom and habits of action. 
We achieve the ethical quite simply through acting in an ethically correct manner. 
Just as we become real house builders by constructing a real house, or we become 
courageous by acting in a courageous manner” (s. 17). 
 
Under en föreläsning vilken bland annat berörde Bildung, förklarade Gustavsson 
(2009) att Bildung handlar om vår personliga relation till vår egen kunskap och 
han talade också om nödvändigheten av att öppna sig för andra kulturer. Han 
menar då att om man inte vet något om andra kulturer, utifrån sig själv som 
individ i samhället, vet man till slut inte något om sig själv; ”Man måste veta 
något om ’den andre’ för att veta något om sig själv” (a.a.). Denna tanke 
sammanfaller också med idén om att man genom komparativ pedagogik så att 
säga kan få syn på något om sig själv, vilken presenterades utifrån Lindblad och 
Wallin (1982), under rubriken En vänskapligt sinnad värld (se sidan 3 ovan).  
 
Gustavsson som under en längre tid utvecklat innebörden av begreppet Bildung, 
skriver också om detta sistnämnda i ett konferensbidrag (2010). Han benämner det 
då som att utbilda en ”world citizen” eller världsmedborgare. Han skriver om 
världsmedborgare i betydelsen att kritiskt studera oss själva och våra traditioner, 
och utifrån den punkten studera andra traditioner. Meningen är då att vi förstår oss 
själva på ett annat sätt när vi möter det som är främmande. I samma text talar han 
också om begreppet Bildung i samband med ordet erfarenhet:  
 

In terms of experience we leave our familiar ’home’, go out into the world and meet 
new experiences, and we come back to a new home, making new interpretations 
since we have encountered something new out there. This relation between the 
known and the unknown is a crucial question. From an ordinary hermeneutic point 
of view we widen our horizons when we assimilate the foreign and unknown into 
what is already understood (s. 8).  

 
Men den viktigaste utvecklingen och tillägget till Bildung i denna text, är som jag 
ser det, hur Gustavsson talar om att något nytt uppstår, mellan-rummet, mellan det 
bekanta och obekanta, som en effekt av den resa under vilken vi erfarit: 
 

To take a step further, we have to make the already acquainted foreign to us in order 
to take in a new interpretation. […] It is in the space between where a new 
interpretation is made, in the translation, where creativity and imagination opens for 
new possibilities. The German and Swedish word for experience is erfahrung, 
erfarenhet, the root of which ’fahr’/ ’far’ means to go out, to travel (s. 9).  
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Gustavsson menar att det är i mellan-rummet eller i det tredje rummet som mening 
skapas. Mening skapas i glappet mellan det som är annorlunda, i en hybrid som är 
en gräns eller ett ”mitt emellan rum”. I detta rum, äger förhandlingar om 
skillnader rum och vi kan aldrig veta vad som kommer komma ut ur rummet: 
 

Third space is a way to describe and articulate a productive room in which new 
possibilities can take place. This space problematizes existing borders for culture 
and identity. The production made here disrupts established borders. We do not 
really know what will come out from the third space, it is unpredictable, but opens 
to new interpretations both from yourself and the other (s.14). 

 
Gustavssons poäng är alltså avslutningsvis att det så att säga öppnas upp för nya 
möjligheter genom mellan-rummet. Han skriver: ”It is in the (third) space between 
the acquainted and the unacquainted, between traditions, between the particular 
and the universal we can search for new possibilities” (s. 16).  
 

Sammanfattning av innebörden i Bildung     
För att sammanfatta min förståelse av Bildung utifrån Gustavsson, ser jag det som 
att begreppet på detta sätt fungerar som en uppmaning att resa ut och kritiskt 
värdera det bekanta i relation till det obekanta. Att sätta sig och andra i dialog med 
det bekanta i relation till det obekanta. Jag önskar lägga en stark betoning vid att 
Bildung alltså innebär att sätta sina egna tolkningar på spel för att öppna sig för 
något nytt. Ur detta dialogiska möte kan ett tredje rum - mellan-rummet - uppstå 
vilket är, och ger, en ny syn på det redan bekanta.  
 
Bildung kan på detta sätt betraktas som en kunskapsform som uppstår i ett möte 
där individen utvecklas i personlig och social bemärkelse och handlar i, och 
använder sig av, sin praktiskt etiska kunskap för att handla på ett nytt sätt. Det är 
denna förståelse och innebörd av Bildung som jag tar med mig in som teoretisk 
referensram i arbetet med denna undersökning och analys av det som sägs i 
fokusgruppsamtalen, vilken presenteras nedan.   
 
Innan jag genomfört presentation och analys av fokusgruppsamtalen är det inte 
möjligt att fullt ut veta exakt vad i Bildung som kommer att finnas representerat i 
resultatet av denna undersökning. Det är en av anledningarna till att rubriken på 
detta avsnitt i undersökningen benämns teoretisk referensram istället för teoretiskt 
perspektiv. En annan anledning är att Bildung inte innefattar i förväg konstruerade 
och självklara termer och ”verktyg” som forskare kan ”plocka upp ur 
verktygslådan” och bruka på vilket ämne som helst. De begrepp och ”verktyg” 
som Bildung får innefatta och förknippas med beror istället på den aktuella 
undersökningen och den tolkning forskaren gör av innebörd och användning. 
Därför passar det bättre att använda referensram än perspektiv. I denna del av 
undersökningen kan jag dock förtydliga att jag har en tanke om att Bildung som 
begrepp fanns där sedan innan och låg och väntade i det som studeras, i utbytet 
och andan kring den. Bildung fanns runtomkring undersökningen och utgör därför 
så att säga en referensram. En mer ingående diskussion av detta kommer att föras i 
diskussionen nedan.   
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Resultatpresentation 
I denna del av uppsatsen presenteras resultaten (innehållet i samtalen) ifrån 
respektive fokusgruppsamtal var för sig. Här sker så att säga en redogörelse för 
”svaren” på de diskussionsfrågor som utgjort grunden för samtalen. De 
diskussionsfrågor som utarbetats till respektive samtal står att läsa i inledningen 
till presentationen av dito. Genom att diskussionsfrågorna visas kan läsaren sätta 
sig in i vad respektive samtal tog sin utgångspunkt i.  
 
Resultatpresentation och resultatanalys genomförs i denna undersökning 
separerade ifrån varandra. Detta hjälper läsaren att förstå förloppet och processen i 
hur samtalen utvecklas och vilka frågor som fokuseras.   

Disposition av fokusgruppsamtalen 
Ett val har gjorts att inte beskriva hur de enskilda samtalen förlöpte från start till 
slut. Resultaten presenteras istället indelade efter övergripande ”ämnesområden” 
med rubriker som sammanfattar innehållet så att läsaren lättare skall kunna sätta 
sig in i vad samtalen berörde. Dessa övergripande ämnesområden kan förstås med 
hjälp av beskrivningar av vad som sades under samtalen samt genom att 
studenterna citeras vilket visar på studenternas tankar, uppfattningar och 
reflektioner om utbytet.  
 
De ämnesområden som presenteras nedan bör inte betraktas som fasta områden 
med tydliga avgränsningar; Empirin i denna undersökning kommer ifrån samtal 
vilka haft en grad av struktur som pendlat mellan ostrukturerat till halvstrukturerat 
upplägg. Detta påverkar naturligtvis i vilken grad det i indelningarna går att strikt 
avgränsa sig till de övergripande ämnesområden som överskrifterna antyder. Det 
finns i resultatpresentationen nedan, alltså ett visst mått av flytande gränser mellan 
ämnesområdena, varför texten under respektive rubrik berör mer än det rubriken 
antyder.  
 
Resultatpresentationen visar utöver rena svar på diskussionsfrågorna, också andra 
ämnen som diskuterades under fokusgruppsamtalen. Samtalen gav alltså andra 
ämnen utöver de som diskussionsfrågorna och tillika forskningsfrågorna i 
undersökningen gällde. Genom att inte enbart visa svar på diskussionsfrågorna, 
önskar jag ge en bred bild av vad som behandlades i fokusgruppsamtalen.  
 
I slutet av presentationen av respektive fokusgruppsamtal ges en sammanfattning 
av det som framkom i undersökningen om förväntningar på utbytet, samt om vilka 
ämnen som studenterna eventuellt samtalade kring utöver förväntningar.  
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Fokusgruppsamtal 1 (nr 1 i Sverige, endast svenska deltagare)  
Längd: 32 minuter 
Diskussionsfråga: Vilka förväntningar finns på denna kurs?  
 
Fokusgruppsamtal 1 berör vilka förväntningar de svenska studenterna har på 
utbytet.  Samtalet kretsar kring förväntningar om att få göra jämförelser av olika 
slag mellan Sverige och USA. Nedan berättar studenterna vad de tycker verkar 
intressant med utbyteskursen och hur de själva tänker kring varför de valde att gå 
den. De berättar ur vilka perspektiv de betraktar kursen och vilka effekter de 
uppfattar att kursen kan ge. Samtalet tar sin utgångspunkt i att moderatorn frågar 
studenterna: 
  
”Om ni skulle bara med några ord beskriva anledningen (utifrån skrivna pm) till 
att ni sökte kursen så de andra vet?” (Moderator, F1). 
 

En närmare inblick i en annan kultur 
S1 menar att kursen öppnar för ett annat perspektiv än det man får när man reser 
till en annan kultur som turist: 
 

Alltså jag tänkte ju att det var, det var ju spännande det här med just att det är två 
olika kulturer, det var det jag tänkte mig först, och att om man är på semester i ett 
land då ser man ju en viss sak, alltså någon slags yta såhär, och det tycker jag är 
ganska ointressant. Alltså, det här verkar verkligen vara en unik chans att verkligen 
få en inblick, mer ordentligt i ett lands jaa nu musik och undervisning och så (S1, F1 
2:10).   

 
S4 anknyter till tanken att det är intressant med ett annat perspektiv än det man 
som resande kan tillägna sig under en semester: 
 

Jag håller med om just det här att man faktiskt får se det från ett annat perspektiv, att 
man kommer mycket närmre personerna än om man åker på semester vilket som 
sagt inte är så intressant (S4, F1 4:11).  

 
S2 menar att det är viktigt ”…att få se hur de bor, hur det verkligen är att bo där, 
för man får faktiskt bo hos dom, (i) deras hem. Det kände jag såhär, jättekul!” (S2, 
F1 4:43). 
 
Lotsen frågar studenterna ”Varför utbyte mellan just två väst-länder, hur tänker 
man då?” och S3 ger svaret att: ”Jo men och att de är våra motsvarigheter, de 
siktar på att bli musiklärare och att jobba med barn och ungdomar och vuxna 
kanske även” (S3, F1 30:31).  
 
S4 ansluter, ”Men någonstans att man får en förståelse, sen om man håller med 
det behöver man ju inte alltid göra men att man får kunskap om att det faktiskt 
finns andra sätt att jobba på än vi gör i Sverige” (S4, F1 30:45). 
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Demokrati – värdegrund - genus 
S2 menar också att utbytet är en unik chans att få se en annan kultur ifrån ett annat 
perspektiv än som turist, och tillägger att  
 

…man får verkligen, ja men se hur det är och skillnader och likheter och också även 
det här med jämlikhetstänket. Jag tänker såhär alltså; framförallt i instrument, spelar 
tjejer lika lite rockinstrument där som vi gör här? och sådana saker (S2, F1 2:44). 

 
En annan student håller med om att detta ovan är ett intressant perspektiv och 
säger:  
 

Jag är också lite inne på det här med kanske jämlikhet, värdegrundsfrågor och alltså 
både när det gäller praktiskt i musiken då hur det ser ut kanske instrumentfrågan och 
sådär, men även pedagogiskt sådär. Vad menas med demokrati i skolan? (S3, F1 
3:22).  

 

Om högre studier och andra skolformer 
Studenterna talar om hur struktur och upplägg i högre musikutbildning ser ut i 
USA. Det finns ett intresse av att jämföra hur man planerar och genomför en 
utbildning där. S2 funderar kring  
 

Hur många musikhögskolor det finns där och hur många anses bra och hur många 
anses dåliga och hur funkar inträdesproven, och vad kostar det i jämförelse med 
andra utbildningar? (S2, F1 26:04). 

 
S4 är nyfiken på att få se ”på vilken nivå” högre studier bedrivs:  
 

…att någonstans få se hur de arbetar, om det är alltså på samma nivå som vi gör 
eller om det är just hur, vad de utbildar sig till. Just för att ja, jämföra, det är väl det 
som är målet (S4, F1 4:11). 

 
S4 tillägger också att denne vill se 
 

…hur dom jobbar (…) högre upp framförallt. Man har ju hört lite hur det funkar när 
dom är mindre, mycket homeschool och så (…) och det är inte lika vanligt i Sverige, 
och det tycker jag är ett väldigt intressant sätt att se, vad utgår dom ifrån? Har de en 
läroplan som de går efter? det är ju en annan sak, men just att få se universitetsnivån, 
är det som man fått för sig eller vad man hör av sina kompisar som går där? Är det 
lite jobbigare eller är det ett annat sätt att se på det? Är det för att de jobbar mycket 
mer eller? Är det slappt i Sverige? (S4, F1 6:45). 

 
Det finns också funderingar om huruvida universitetsstudier i USA är något som 
är tillgängligt för alla där, och likaså om det finns motsvarigheter till kulturskolor. 
S3 ställer sig frågan om dessa skolformer är tillgängliga bara för vissa grupper i 
samhället eller om det är något som finns för alla:  
 

Är det för alla eller är det en viss grupp som liksom inte ”lyckas” egentligen, men 
bara har förutsättningarna för att det finns pengar eller det finns en viss… man 
kommer från ett visst område eller. Jag anser ändå, Sverige är väldigt tillgängligt, 
alla är välkomna, alla kan (S3, F1 7:55). 

 
Angående friskolor och kommunala skolor menar S3 också att det i Sverige finns 
”…en varm tanke hos de flesta om att vi löser det här tillsammans.” (S3, F1 
12:40) 
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Lotsen frågar studenterna om de hur de tror att kursen kommer påverka dem: 
”Tänker ni att det kommer påverka eran egen syn på undervisning och så sen?” 
(Lots, F1 6:07). 
 

Ja det har jag också tänkt på att man gärna vill ha nya influenser liksom. Jag jobbar 
ju redan på kulturskolan litegrann och då kommer det ju upp nya frågor liksom när 
man har egna elever, när man är ute i verkligheten så det vore kul att se (…) jag 
skulle gärna vilja se (en specifik instrumental) undervisning eftersom att det är det 
jag helst vill göra sen. Sådana där specifika grejer också är väldigt intressanta. Bara 
att sitta med på en lektion liksom (S1, F1 6:11). 

 

Sammanfattning, framkomna förväntningar fokusgruppsamtal 1 
 
Studenterna har förväntningar på att genom utbytet 
-komma närmare en kultur än man gör som turist. 
-undersöka genusrelaterade frågor i musik och musikutbildning. 
-undersöka demokrati och värdegrund i skolan. 
-undersöka utbildningsfrågor gällande universitetsstudiers tillgänglighet för 
allmänheten, studiernas struktur samt antalet musikhögskolor. 
-undersöka om det finns motsvarigheter till kommunala musik- och kulturskolor. 
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Fokusgruppsamtal 2 (nr 2 i Sverige, samtliga deltagare) 
Längd: 50 minuter  
Diskussionsfrågor:  
Vilka förväntningar finns på denna utbyteskurs?  
Vad kan huvudsyftet med denna utbyteskurs anses vara?  
Ett ord i titeln på denna utbyteskurs är ”Utbildning”. Finns det några 
förväntningar med fokus på tankar om, eller insikter i, respektive länders 
musiklärarutbildning? 
 
Fokusgruppsamtal 2 berör i stort vilka förväntningar de amerikanska och svenska 
studenterna har på utbyteskursen. De amerikanska studenternas tankar om varför 
de valde att gå kursen framkommer och samtalet knyter an till vad som sades i 
fokusgruppsamtal 1 genom att de svenska studenterna utvecklar sina resonemang. 
Precis som i fokusgruppsamtal 1 ligger tyngdpunkten i samtalet på förväntningar 
om att få göra jämförelser av olika slag mellan Sverige och USA. Samtalet tar sin 
utgångspunkt i att moderatorn berättar vad denne önskar att studenterna skall tala 
om under samtalet.  
 

What we would like you to address today is actually something which is connected 
to your expectations from this course. Not expectations in general but actually what 
you expect to learn about yourself as a music educator, in a collaboration with others 
from another country (Moderator, F2 3:04). 

 
Moderatorn frågar studenterna  
 

What do you think is particular to this course, when you actually meet from two 
different countries and have a course together? What can you learn as a music 
educator from that? (Moderator, F2 3:35). 

 

Att få jämföra pedagogik och metodik över kulturgränserna 
A1 menar att det bästa med utbytet är att få möjlighet att jämföra pedagogik och 
metodik i musikundervisning, över kulturgränserna och säger:   
 

What I wanna get out of it is just to see how you guys do it and compare/contrast 
that whole thing. I think it´s like one of the best kind of education classes that you 
can get is learning from others and learning different styles of different applications 
of education. Especially crossculturally, because (…) to have a whole different kind 
of, not only just a different teaching method but a whole different cultural method to 
that teaching method, will garner a lot more results (A1, F2 4:00).  

 
En annan student uttrycker att den är mest intresserad av att ta reda på  
 

…how the goals of music instruction differ between what is taught in schools in 
America versus what is taught in schools in Sweden. And whether or not that seems 
to drive as a reflection of the culture, or whether or not it serves to sort of continue 
to generate a rich musical culture. So, taking a look at what those goals are and how 
they connect with what´s going on musically… (A2, F2 4:56). 

 
A2 menar angående sista meningen särskilt hur mål i musikundervisning i skolan 
knyter an till vad som pågår rent musiskt i ett samhälle; hos en specifik population 
eller i en specifik kulturs musik, gällande exempelvis folkmusik, festivaler och så 
vidare.  
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En annan amerikansk student, A3, menar att samtliga lärare som denne haft under 
sin skol- och utbildningstid har tagit med sig något in i klassrummet som grundat 
sig i dennes specifika (musiska) erfarenheter. Studenten förklarar med detta i 
tanken att det inte endast ska bli intressant att få ta del av Sveriges kultur (i 
allmänhet) utan då mer att få ta del av de svenska studenternas individuella 
(musiska) erfarenheter. Oavsett om musiklärare i Sverige finner att det är svensk 
folkmusik eller populärmusik som kan framstå som värt att undervisa, ställer sig 
studenten frågan: ”If there is something drastically different, why aren´t we 
teaching it in America? And maybe integrating that into the classroom” (A3, F2 
5:56) 

Om självreflektion och att ”ta med sig” hem 
Studenten ifråga ser alltså fram emot vad man så att säga kan ”ta med sig” hem, 
tillbaka till USA. Just denna förväntan om att kunna ”ta med sig” något hem för 
att sen jämföra och kontrastera innehåll i de olika ländernas undervisning, finner 
ytterligare en student intressant, men lägger även till och betonar att det finns en 
förväntan på kursen att den kan hjälpa lärarstudenten att tänka och se på sig själv 
som musiklärare: 
 

…self-reflectively (…) about myself as a music teacher and why I do the things I do 
and why I believe the things I do, and use what I learn here to just really shape who I 
want to be as a future music teacher (A4, F2 6:46).  

 
Studenten uttrycker alltså att det genom denna kurs finns en förväntan på att det 
som kommer äga rum i den skall få självreflekterande och formande konsekvenser 
för dennes varande som framtida musiklärare.  
 

Innehåll i musikundervisning i Sverige och USA? 
En annan amerikansk student har utöver en önskan om att lära sig om svensk 
kultur och hur livet är i Sverige i allmänhet, även förväntningen att få sätta sig in i  
 

how and why you prioritize things and how I can take some of that and integrate it 
into how I teach. For example I find it very interesting that you have a lot of pop 
and rock in your music education where, we don´t really have that and I am really 
interested to see how that works and fits into your music education and if to see 
like, why don´t we do that in America? and what I can see from that (A5, F2 8:13).  

 
En svensk student (S3) är också intresserad av att under kursen få möjligheten att 
reflektera kring frågan om rock och pop i musikundervisning och menar att det är 
intressant att tänka på detta utifrån ett annat perspektiv än vad A5 önskar. S3 
frågar sig istället:  
 

What is the good thing and what is the bad thing about having a lot of… because 
mainly what you do in primary school and secondary school is like pop and rock. 
That´s what you do, I think and, is that only a good thing? or is it… cause it allows 
everyone to join and play and. And then to see how you do in your, like the lower 
ages (S3, F2 9:05).  

 
S5 har förväntningar på utbytet som innefattar dess möjlighet att väcka allmänna 
reflektioner om innehåll i de båda ländernas musikundervisning i skolan 
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I think it´s gonna be interesting to see from my own point of view, reflect over what 
we are doing here and what you are doing in your schools and why and, just overall 
start to think about what we are doing and why it looks as it does in the classrooms 
and… If you should do something different or not or, just start to think about * stuff  
*… in another way and get other point of views in what you´re doing (S5, F2 
10:05).  

 

Om demokrati i klassrummet i de båda länderna 
S3 uttrycker ett intresse i frågor som rör demokrati i klassrummet och även 
relationen mellan lärare student:  
 

And also, I would like to look at, what kind of views of democracy in the classroom 
do we have? And I can´t really specify that but it would be interesting to see how it 
works and what is allowed in the classroom and the relationship between student – 
teacher… (S3, F2 9:39). 

 
A6 tolkar det som S3 sade om demokrati i klassrummet som att det handlar om 
”classroom managment” och ser fram emot att tänka på detta eftersom det var en 
sak som studenten inte hade tänkt på förrän nu. A6 ser då särskilt fram emot att få 
se hur ”classroom management” skiljer sig mellan de två länderna och huruvida 
detta reflekterar respektive lands kultur. 
 
S4 håller med om att detta är mycket intressant och ser fram emot att man genom 
skolbesök och liknande kan få se lite kring vad man i det egna landet tar förgivet 
och få höra de andra säga: ”Oh, you do like this!? And we don´t really realise that 
it´s, cause we´re so used to it, and to get your point of views on our school and 
we´ll get the same experience when we get over…” (S4, F2 11:12). 
 
S5 ansluter i liknande tankar och säger: ”It´s good to get the questions too, like, 
why do yo do that? and you ”eeeh, I–I don´t know, someone told me…” or 
something, so I think that would be very good and useful” (S5, F2 11:52) 
 
Moderator menar att det att tänka på olikheter går i faser genom sådana här 
utbyten och menar att man i en fas är imponerad och dras till det man möter och 
tänker ”ååh vad bra”. I en annan fas är man inte så säker på vad man tycker och 
blir kanske rent av lite kritisk till det man möter och säger att det är vanligt att det 
blir en inre kamp mellan dessa olika ståndpunkter.  
 
Moderatorn introducerar frågan om det finns något som studenterna undrar över i 
allmänhet. ”Varför är det såhär här eller där?” (Moderator, F2 13:00). Under 
trettio minuter pågår ett samtal om hierarki mellan lärare och studenter, att tilltala 
lärare med titlar och liknande (såsom Mr, doctor, professor och så vidare). 
Studenterna samtalar också i viss mån om hur detta påverkar demokrati i 
klassrummet och skolan.   
 

Utöver förväntningar 
En svensk student menar att det är kulturellt situerat att veta och (under)medvetet 
känna till hur man tilltalar och inte tilltalar människor i ens omgivning vilket de 
amerikanska studenterna håller med om. De amerikanska studenterna konstaterar 
att man i vardagen kan stöta på stora problem och svårigheter med att veta 
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huruvida man skall använda titlar eller inte när man exempelvis skriver ett mail 
till en lärare.  
 
När moderatorn rundar av samtalet säger denne avslutningsvis att man kan tänka 
”vad har detta med mig som musiklärarutbildare/musiklärare att göra?” men 
konstaterar och menar att det har mycket med det att göra eftersom studenterna 
exempelvis ska besöka en skola senare och därefter en kulturskola, och då kan 
studenterna under besöken se hur detta med tilltal eventuellt påverkar pedagogiska 
förhållningssätt. Moderatorn talar även om ”dialogidén” i pedagogik i Sverige, 
och hoppas att studenterna under skolbesöken ska få se hur man tilltalar varandra 
och hur relationen är mellan lärare – elev i olika situationer. Det finns alltså 
(outtalade förväntningar på detta och) ett stort intresse av att under kursens 
fortgång fördjupa tankarna i hur detta påverkar undervisning av olika slag, och 
relationen mellan lärare – elev, i de två länderna.  
 

Sammanfattning, framkomna förväntningar fokusgruppsamtal 2 

Förväntningar, amerikanska studenter 
Studenterna har förväntningar på att genom utbytet 
-få ta del av Sveriges kultur.  
-få jämföra pedagogik och metodik.  
-få se hur mål i musikundervisning skiljer sig mellan länderna och huruvida målen 
reflekterar ett lands kultur, eller om målen syftar till att generera en ”rik musisk 
kultur”. 
-”ta med sig” främmande undervisningsmetoder hem och pröva att tillämpa dem i 
någon form. 
-få jämföra demokrati i klassrummet (classroom managment). 
 
Studenterna har också förväntningar på att utbytet ska ge självreflekterande 
effekter för musiklärar-jaget.  

Förväntningar, svenska studenter 
Studenterna har förväntningar på att de genom utbytet ska få  
-fundera över innehåll i det egna landets musikundervisning i skolan. 
-fundera kring demokrati i klassrummet och relationen lärare – student/elev. 
-höra de amerikanska studenternas reaktioner på pedagogik och metodik i svensk 
musikundervisning av olika slag. 
 
Studenterna har också intresse av att jämföra det ”egna med det främmande” samt 
reflektera kring huruvida man skall ändra sitt eget sätt att undervisa. 

Samtalsämnen fokusgruppsamtalen berörde utöver förväntningar på utbytet 
Studenterna talade om hur hierarki i bemärkelsen tilltal och användande av titlar, 
tar sig i uttryck i klassrummet och i skolans värld samt inom högre utbildning i de 
båda länderna.  
 
 
 
 
 



 

  39 

Fokusgruppsamtal 3 (nr 3 i Sverige, samtliga deltagare) 
Längd: En timme och 40 minuter 
Diskussionsfrågor: 
På vilket sätt har förväntningar på kursen hittills infriats eller inte infriats?  
-gällande kursen i stort (musik, kultur)  
-gällande insikter i (svensk musik)utbildning av olika slag (generellt)  
-gällande insikter i (svensk) musiklärarutbildning (specifikt)  
 
Fokusgruppsamtal 3 är det längsta av de fem fokusgruppsamtalen i denna 
undersökning. Samtalet var det sista som genomfördes i Sverige och ägde rum 
strax innan de amerikanska studenterna skulle åka tillbaka till USA. Samtalet 
behandlar flera av undersökningens frågeställningar. Detta märks tydligt när man 
tittar på den mängd data som samtalet genererat. I huvudsak berörs vilka 
förväntningar studenterna upplever som infriade eller icke infriade under kursen, 
men också vilka förväntningar studenterna har inför besöket i Delaware.  
 
Samtalet tar sin utgångspunkt i att moderatorn presenterar den övergripande 
diskussionsfrågan: ”In what way or ways have your expectations of this 
experience, so far (because we know that there will be other experiences), been 
met or have not been met?” (Moderator, F3). 
 

Utbytet överträffade förväntningarna 
En av de amerikanska studenterna är överväldigad över den mängd förväntningar 
som blivit infriade för denne hittills. 
 

I can´t think of anything that… hasn´t been met and everything has exceeded like… 
Coming into this, I was excited for it but I´m like: ”ooh I´m just gonna go like live 
with this Swedish person and go to the classes see how their whole education system 
works and like do a couple of activities”, but every single day was just packed with 
so much fun! Like we learned stuff and had a blast and getting to know everybody, 
it´s like… this wasn´t just an exchange, like this is something that I´m gonna keep 
for the rest of my life and friendships hopefully that I´ll keep for the rest of my life 
and just, knowing these people and it´s only been ten days! like that´s it, and the ten 
days over in America, and we were talking about this like; what after that? like 
we´ve gotten so close like are we gonna… talk again? (alla skrattar) are we gonna 
see each other? It just seems, it seems like the bond that we´re making through the 
programme´s that Maria set up and through the… visiting the schools… it seems 
like that bond is much bigger than any single person here. This is really the start of 
something that I think is gonna change a lot of people and a lot of minds (A1, F3 
1:16). 

 

Icke infriade förväntningar 

Den vertikala strukturen? 
A2 menar att de skolbesök studenterna gjorde var intressanta men lyfter fram vad 
denne saknade under tiden i Sverige. 
 

We didn´t see a lot of instruction for young children, which is something that I was 
wondering (…) all the experiences that we saw were good ones but, what was the 
youngest age that we saw? (A5: 8th grade) So I mean, what I´m wondering is… our 
elementary school programme goes in so many different directions and we just sort 
of got a peak at the elementary school classroom, but it didn´t seem from talking 
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with the teacher at the (en specifik skola)… he talked about how his kids weren´t 
coming in with any… skills. But, meanwhile there was a classroom next door where 
the kids had been getting music instruction for six years. So what I was wondering 
more was, well what´s the vertical structure of your music programmes and do these 
teachers talk to each other? Does he ever go next door and say like: ”Hey, these kids 
are coming in and not knowing how to do this, this and this, what are you teaching 
them?” seem like two different camps but I don´t know if they were or not because 
we never really dealt into that (A2, F3 3:18).  

 
A2 menar alltså att de under skolbesöken i Sverige borde ha fått se mer kring 
musikundervisning av elever i de yngre åldrarna. Studenten finner detta intressant 
eftersom denne menar att man i musiklärarutbildningen i USA lyfter fram tiden 
innan eleverna blir nio år, som en tid då lärare har möjlighet att påverka eleverna 
och utveckla deras talang i, och fallenhet för musik. A2 menar också att det hade 
varit mycket intressant att få se huruvida, och i sådana fall på vilket sätt, lärare på 
en och samma skola samarbetar inom musikundervisning. Studenten förklarar 
varför dessa faktorer är intressanta och viktiga: 
 

For me I think that´s the most important because… that plants the seed for whether 
or not those kids are enjoying music and wanna then continue to pick it as an 
elective or as a profile when they get to ”gymnasium” or… secondary school (?). So 
I´m just wondering what goes on in those classrooms (A2, F3 4:49).  

 

Uppmuntra barns intresse och talang i musik! 
A2 fortsätter resonera kring hur musiken i skolan och i de lägre åldrarna i Sverige 
är strukturerad och utrycker att denne är imponerad 
 

Cause I´m really impressed with the amount that your students are able to do at the 
mid-school and high school level but I can´t help to wonder how much more they 
could do if there was a continuous programme (A2, F3 6:26).   

 
och menar vidare att denne tänker på detta på grund av att 
 

…a lot of what we talked about at Delaware is this idea of aptitude and… you know 
that´s only… while you can help develop a students interest in music, and love of 
music and all these things throughout his life, the aptitude can really only be 
effected up till age nine. So here´s like this really great opportunity to help students 
develop their musicality, and that´s something that we think a lot about in our 
general music classrooms and at the university level like, here is a great opportunity 
to like, giving the students meaningful music instruction and meaningful musical 
experiences. Not only are we giving them experiences that are gonna help foster the 
love of music but we´re actually like bilding neuronal connections and helping to 
raise their aptitude so that they are going to have a higher possibility for a peak of 
musicianship, and maybe that abillity to be more sucessful will then also help to 
create, possibly for better experiences later on (A2, F3 10:44).  

 
A2 talar vidare om ytterligare en förväntan som inte blivit uppnådd. Studenten 
skulle vilja veta mer kring varför elever och ungdomar i Sverige söker sig till 
musikundervisning utanför vanliga skolan: 
 

What I would be interested to see is, well, why do they pursue instruction outside of 
school. Was it because of an experience that they had in school when they were first 
introduced to the instrument? and then said well: this is something that I´m really 
interested in, and went and pursued it, or was it something that they had already 
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pursued outside of school? (and) by the time they got into formal instruction it was 
already boring… (A2, F3 31:53).     

 
Studenten förklarar vidare att denne vill förstå vad det är som tänder elevers gnista 
att musicera och fördjupa sig vidare: ”What sparks that interest, like, is it the 
experience that I was given in school that then made me like it and wanna pursue 
it or was it just gonna happen anyway because my parents make me play?” (A2, 
F3 33:13). 
 
S5 talar om att denne förväntade sig, och trodde att när de amerikanska 
studenterna fick ta del av musikundervisningen i klass, skulle uppfatta det som att 
de svenska studenterna inte var kloka: 
 

One expectation that I had was that, that I guess, I guess (?) haven’t been met (?), * 
is *… I thought that when you were gonna come here and see the like teaching of 
the pop and rock thing, I thought well: they´re gonna think we´re crazy. They´re 
gonna think: Ooh my god, what are they doing!? The kids running around. I really 
thought that you would like think that we were… * stupid * (S5, F3 49:15). 

 
Studenterna talar i anslutning till detta om eventuella likheter och skillnader i syn 
på vad disciplin i skolan och klassrummet är eller kan vara, samt kring hur de 
lärare studenterna mött i Sverige förhåller sig till mål i undervisning och huruvida 
lärarna låter eleverna vara med och skapa dessa mål. 
 

Saknade närmare inblick i huset Musikhögskolan 
En svensk student menar att den ville visa de amerikanska studenterna mer av vad 
som pågår i huset Musikhögskolan i Örebro. Studenten önskar att denne själv ska 
få ta del av vad som pågår i musikbyggnaden i Delaware, när denne kommer till 
USA. 
 

Well as we talked about just before this class, we realised that we haven’t really 
looked into this building (Musikhögskolan) at all. What we´re doing here; the 
teacher programme, the music programme, the arts and the theatre. Cause that´s 
what I would really like to see when I come over to see how you guys work, how 
your education´s, like what are you learning and what´s important. We talked about 
it a little but… (S4, F3 12:36). 

 
Ur ett missförstånd mellan studenter uppstod en idé om ett inslag i kursen som 
skulle kunna utgöra en pedagogisk praktisk uppgift för kursens deltagare: 
 

…maybe we should have set it up so that we had the same piece that we were going 
to be teaching to someone so that then we could see how our two approaches really 
differ… (S5: ooh, I didn´t mean that but that was a good idea) so then we could see 
like, whatever it may be, whether it´s like a piece in a general music class in school 
or a piece that you´re working on in one of your like rock ensembles, and so we 
could come and see like how are they rehearsing this piece or how have they 
prepared, what interpretations did they make versus how we might be teaching it or 
playing it. Just like to serve (ohörbart) as a control (A2, F3 16:22). 
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Olika på grund av ålder? 
A5 förväntade sig att de amerikanska och de svenska studenterna skulle vara olika 
som personer och musiklärarstuderande med bakgrund i ålderskillnad, vilket 
studenten menar var något som visade sig inte stämma. 
 

I expected us to be a lot different from each other. Before I came here I was like: 
wow they´re five, six, ten years older than me, like that´s alot! So like I´m only 
twenty years old and you guys are like * thirty *. I didn´t mean it to sound like that, 
but I expected there to be a lot… you know, cause my high school band director is 
thirty and there is a huge… I thought that it would be a lot, we would be a lot 
different and also with our two different cultures and like how we were raised but. 
Really we´re a lot alike, like we´ve gotten along so well and… (…) There´s little 
differences and I really appreciated finding those little differences, but I feel like 
overall, from my perspective we´re a lot more alike than i expected. And I think 
also, maybe just because we´re in like the same spot in our life too: we´re all getting 
ready to go out into the workforce and like the real world and growing that way. But 
yeah, I think as far as that we´re a lot more alike than i thought we would be (A5, F3 
1:00:35). 

 

Utbyte på detaljnivå 
S5 väntade sig inte att få så stor inblick i ”de små” skillnaderna. Detta kan alltså 
betraktas som en oväntad effekt av utbytet vilket kan förstås när S5 säger: 
 

I didn´t expect to learn so much about like the small differences. That is what I 
think is so interesting, cause you can read a lot, talk to people and ask questions, and 
google or something, about maybe the school system or the music subject in 
America or something but, you find out these little things. Like, I can´t let go of 
these teacherclothing which we had a long discussion at night at our place, I don´t 
remember when but, we talked about that for a long time: why it was like that, what 
kind of clothes and what would be acceptable and what would not and what are we 
wearing. Like, I dress down when I teach my (subject) classes or anything else. 
That´s just one thing but, these small differences in how you do things and how 
your… like methods or thoughts about education and details about how you do the 
things you do, is very interesting. And i think that´s made us all, like Swedes and 
Americans, to think about why we do the things we do, and not just: ooh, it´s like 
that, it´s just… To think about it, I think it´s interesting, it´s been interesting. And a 
lot of those stuff that has come up, I don´t think it would have if we hadn´t like lived 
together, a lot of the late night discussions. Yeah (S5, F3 36:54). 

 

Infriade förväntningar 

Om självreflektion kring lärar-jag och att ”ta med sig” hem 
En amerikansk student menar att denne har chansen att direkt efter hemkomsten 
till USA försöka integrera vissa av de saker som observerades i Sverige, i den 
musikundervisning denne kommer bedriva under sin praktik i 
musiklärarutbildningen.   
 

One of the things I was excited about was, since I´m graduating in May and a little 
closer to getting out in to the teaching field here, I was really looking forward to you 
know viewing the Swedish ”model” of education and seeing what I can take of that 
and put it in to my own teaching career and i think … and that was definitely you 
know an expectation that has been met, we´ve had a lot of chance to do that and it´s 
caused me a lot to really reflect on my philosophy of music education, you know; do 
I think it needs to be changed? Do I think things need to be added? Really for me I 
think the next step after this would be thinking about just finding, not necessarily a 
common ground but, ways to integrate things that we´ve learned here in Sweden 
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into teaching and I get a chance you know starting pretty much as soon as we get 
back. I´ll have a chance to be in the schools fulltime for the next fourteen weeks, so I 
think that´s actually really good because this is very fresh of my mind now and I´m 
looking forward to an opportunity to maybe try to integrate some things that we´ve 
learned but also just kind of finding that balance of things (A4, F3 17:50)  

 
Ytterligare en amerikansk student, A3, uttrycker liknande tankar om 
självreflektion. 
 

I think the best part about this course is, it really has gotten you to think. We´ve 
had… we came with our own experiences from America and now we´ve had a 
chance to see all different areas of music education and culture in general, and now 
you kind of compare and think; okay well why are things like this? why do we do 
things differently? And I think that´s… the best part for me has been getting to think 
back and reflect, and really decide why we do things the way we do. Now I´m 
starting to think; what should we change? is it better to change? will it improve 
things if we change it or, is it good the way they are? (A3, F3 19:12).                 

 
A5 ansluter till A3:s tankar och menar att det som lärare handlar om att finna en 
balans mellan det bekanta och det obekanta: 
 

At this point in my like experience here, I´m at that point where I´m asking; well 
why do we do certain things in America? This stuff seems to really work in 
Sweden and now it´s like; well how can I find a balance? (…) you know trying to 
get a little bit of both. I think definitely this whole thing has really just made me, 
like A3 said, think. I never really questioned why we do things the way we do in 
America, I always just kinda like; well this is what we do. (…) But now, seeing 
the possibilities, like I would ´ve never even thought to do rock and pop in middle 
school general music, and now it´s like the possibilities of incorporating this and 
bringing some of it back... I think it´s really exciting, cause now we have all of 
these great new things that we´ve learned and now we´re questioning what we do 
know and; ”how can we make it better? And, what can we do to really give our 
students the best opportunity? (A5, F3 23:01).  

 

Effekter av utbyteskursen 
Frågan om vilka förväntningar som har blivit infriade under utbyteskursen, tolkas 
vidare som vad kursen gett professionellt. En amerikansk student menar att denne, 
efter att ha tagit del av klassundervisning i Sverige, nu kan tänka sig att senare i 
arbetslivet söka tjänster som klasslärare i musikundervisning. Det var något som 
inte alls kändes aktuellt innan studenten påbörjat utbyteskursen. Möjligheten att 
använda sig av rock- och popmaterial i musikundervisningen har förändrat 
studentens syn på musikundervisning i klass. 
 

…whereas now if I walked in (i klassrummet) I´d be working with Orff-instruments 
and shakers, and… you know, not that you can´t do exciting and musical things with 
that, but there´s definitely another degree of relevancy and a musicianship that you 
can get when you´re actually playing in an ensemble that sort of proveids our 
culture… pop and rock (A2, F3 20:55).  

 
A2 har alltså börjat tänka annorlunda kring musikundervisning i klass och 
tillägger: ”Wow, general music could become this experience to spark the 
interest” (A2, F3 27:27).  
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Att se annorlunda på det redan bekanta 
Ytterligare en amerikansk student menar att den musikundervisning i klass som de 
tagit del av under skolbesöken i Sverige har visat en annan sida av vad som är 
möjligt att göra och på vilka olika ”nivåer” man kan arbeta som klasslärare. 
Studenten menar alltså att denna erfarenhet bidrar till att se annorlunda på den 
amerikanska musikundervisningen i klass, och säger: ”…seeing this whole other 
side, I think that’s really the way that your gonna relate to that each level” (A3, F3 
21:44). 
 

Att jämföra och förhålla sig kritisk? 
En annan amerikansk student har genom kursen kommit till erfarenheten att 
utbytet inte enbart handlar om att jämföra och döma vad som är bra och dåligt i 
respektive länders musikundervisning, utan om att se respektive länders 
utbildning i sitt sammanhang.   
 

I feel like we have been very critical while we´re over here because we have been 
reflecting so much on what we do and what we don´t do, but I think it´s also sort of 
that theory that, you know, the grass is always greener on the other side you know 
like… When you come to America maybe you´ll see our ensembles and say: I wish 
that my students knew how to play the clarinet because that would be… you know 
that would make them better musicians or whatever. I feel like it´s important to not 
compare and say: this one is better and this one is worse. Just take them as they are 
and incorporate everything into our own teaching (A6, F3 29:22). 

 
En svensk student, S4, menar att man som deltagare i kursen måste tänka att man 
inte kan jämföra rakt av eftersom länderna har helt olika skolsystem. Studenten 
menar att man ändå kan ”ta med sig” det positiva hem och utan att kritisera det 
man anser vara negativt, istället enbart reflektera över det man inte uppfattar som 
så positivt. Som svar på detta menar S5 att det är naturligt i en kurs av detta slag 
när man kommer till en annan plats, att vara kritisk mot det egna och göra en 
jämförelse och tänka vad man vill ”ta med sig” hem. Studenten menar att det 
också är viktigt att tänka vad som är negativt och vad som är positivt i det man tar 
del av och säger att det är naturligt att ta ett steg åt sidan och se kritiskt på det 
hela.  
 

Vad studenterna menar att de lärt sig hittills under utbytet  
Moderatorn ber samtliga studenter att tänka kring ”one salient or primary or 
foremost thing that you learned” (Moderator, F3 1:17:17). Samtliga studenter 
menar att de har något som de lärt sig.  
 
Det handlar om alltifrån att anse att man helt enkelt har lärt sig en mängd saker 
(S3), till att ha fått insikt i ”…the insurance in the U.S. It was one thing I didn´t 
know much about (S2, F2), vilket även S1 håller med om, till djupare insikter som 
exempelvis vikten av självreflektion. De olika saker studenterna menar att de lärt 
sig reflekterar bredden i utbytet. Nedan presenteras med kortare kommentarer vad 
de övriga studenterna menar att de lärt sig.  
 
A1 menar att det är svårt att beskriva vad man lärt sig men förklarar att denne fått 
ett ”svenskt jag”: 
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As for what I learned here… yeah, jees´… what didn´t I learn!? It´s just… I learned 
a whole new… person. Like it´s like i have my English American self, and I have 
like my Swedish person it´s just like… the whole, it´s overwhelming. The culture, 
music, art, everything that we learned here is just like… I can´t name one thing 
because they´re all so connected and it´s all so… I can´t put a finger on it, it´s worth 
it, I like it (A1, F3). 

 
A5 menar att kursen gett en inblick i hur det är att vara en del av Sveriges kultur: 
 

For me I think, before I got here I really did not know much about… Swedish 
culture, Swedish way of life, basically * anything Swedish * and coming here, living 
here, doing all that we did, learning about the culture and way of life, really seeing 
how that affects how you teach music and how your society works. That was like 
my overarching thing that i really learned (A5, F3).  

 
S5 har tankar som pekar på att kursen ger en förståelse för vikten av 
självreflektion:  
 

I just, the thing that popped up is, how important this is. To actually, I mean you 
don´t have to go to each others countries all the time but, to actually talk to people 
who are… maybe from a different culture or have experienced different kind of 
school systems or education or just anything: culturewise or anything like that, and 
to be able to step aside and look at what you´re doing and like… yeah, think about 
what you´re doing and why, and why things look like they do and to actually be able 
to talk to someone who can maybe help you open your eyes. And see that some 
things, not that * it´s all bad * but that: this is very good and this I might change and 
you know what I mean (S5, F2).  

 
S6 delar de tankar S5 visade på och säger:  
 

I think that maybe… what I also think I´ve learned and think is important with this is 
the things that S5 talked about, to… How important it is to meet other people and 
talk to them about different things and… maybe get some new opinions about 
different things concerning for example education and so on (S6, F3). 

 
Även A2 delar dessa tankar och talar om att skifta perspektiv: 
 

I think it´s just always thinking about different perspectives and contexts. Whether it 
was at the museum where we were walking around chairs, where I think most of the 
first American reaction was like: this is not art, to change perspective to like: maybe 
this is just… you know the pictures of how people live throughout history. And then 
also an entirely new meaning comes in focus and it became a really meaningful 
experience for thinking about what goes on in schools: why are they not learning 
classical music? Why are they not doing these instruments? Then trying to change 
your perspective on the true goal, who is saying that goal and maybe using a 
different vehicle to get to the same end goal is more effective in this specific context 
than it would be in another (A2, F3).  

 
A4 framhåller vikten av att våga arbeta för förändring och menar att man inte 
skall vara rädd för att ifrågasätta: 
 

…the biggest thing that I´ve learned is just, not to take our childhood and our lives 
for granted and just accept everything the way it is and just accept that that´s how it 
is, and not be afraid to make noise and wanna change something. You know what I 
mean like, not be afraid to do research and create new things and, because we can 
change things and I don´t wanna be stuck in the mind set of you know: oh well this 
is just how it is, it always has been, so yeah (A4, F2).  
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S4 uttrycker att denne, såhär efter skolbesöken i Sverige, ångrar att den inte kunde 
följa med och besöka en folkhögskola. Studenten uttrycker att den vill dela alla 
erfarenheter från utbytet med samtliga deltagare eftersom detta kan ge en större 
förståelse för vad som händer under utbytet:  
 

I think the most important thing to me is that, at first I thought: okay I got to go to 
these activities, and some of them you weren’t really necessary (studenten menar 
obligatoriskt) to go but. As time went by I feel like: oh I wanted to do everything! 
cause I wanted the same experience and I missed going to (ett besök vid 
folkhögskola) and then I felt like: oh I just missed the opportunity to have something 
in common with these people to be able, have something to talk about (S5: and to 
hear what they say about it) yeah. And I think that’s important cause that motivates 
me to, if I picked up something I can read about it and I might understand it better 
cause I have a personal conversation with someone that I actually experienced it 
with (S4, F3). 

 
A3 menar att en insikt utbytet givit denne är att inte ta förgivet att alla människor 
kan tala det språk man själv talar. 
 

I think one big thing that I realised was how much we take language for granted in 
America. Because we´re so used to speaking English and you know if someone 
doesn´t speak English and you can´t understand them you´re almost like frustrated 
but when you come here and they can´t understand what you´re saying when you 
speak English, then it really puts things in perspective for you. And also, that the 
elevator doors do not always open on their own (A3, F3). 

 
A6 menar att en insikt som denne fått som musiklärarstuderande varit att se att 
olika kulturer använder sig av musik på så skilda vis.   
 

As for what I´ve learned… just how music is so universal but there are so many 
different ways of going at it like, everyone knows music but to every culture and 
country it´s different and it´s interesting to see how it looks from you know, your 
eyes. And I think that´s important to keep learning, as we grow as people and 
teachers (A6, F3). 

 

Olika kulturer 

Sverige – en tillits-kultur 
Moderatorn frågar också samtliga studenter om vad deras syn på svensk kultur är. 
Besöken på kultur- och musikskola kan ha givit tankar kring detta menar 
moderatorn och tillägger att studenterna också fått uppleva ett varierat antal 
kulturella utflykter tillsammans. Moderatorn frågar om synen på svensk kultur har 
blivit utmanad på något sätt eller om den har ändrats eller blivit bekräftad. 
Samtalet behandlar genom denna fråga hur de amerikanska studenterna uppfattar 
Sveriges kultur.  
 
De amerikanska studenterna talar då om en kultur där man litar på varandra; där 
man kan gå ifrån sin väska och jacka på krogen eller hur man kan låta sitt tioåriga 
barn åka bussen ensamt. De menar att detta är fascinerande men att det aldrig 
skulle fungera i USA. De menar att Sverige verkar vara en ”tillits-kultur”. A5 
finner det fascinerande hur rotad kulturen verkar vara i svenska folket, och menar 
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att svenskar i jämförelse med amerikaner har en kultur med längre historia vilket 
kan vara anledningen till att det är så.   

Studiekultur 
På temat ”studie- och samhällskultur” talar studenterna om hur det framstår som 
naturligt och väntat av dig som student/ungdom i USA att gå direkt från high 
school till universitet (eller militärtjänstgöring), medan de svenska studenterna 
menar att det i Sverige är mer vanligt att göra något helt annat innan man påbörjar 
studier vid högskola eller universitet. Studenterna diskuterar fördelar och 
nackdelar med detta och talar om varför och huruvida detta skiljer sig mellan USA 
och Sverige. A6 har genom utbytet lärt att studenter i Sverige som går på 
folkhögskola kan göra det i självförverkligande syfte, medan man i USA måste gå 
vidare direkt och kan arbeta hårt ”bara” för att få studierna och erfarenheterna i 
sitt cv. 

Redo att åka till Delaware 
S3 talar om att nu när de amerikanska studenterna varit i Sverige och fått se så 
mycket har det väckt många tankar och en stor nyfikenhet att få åka till USA och 
få uppleva, jämföra och ta del av hur det är där.  
 

I´m at the right place for taking it to the next level, cause you guys have had… 
you´ve seen both sides now in a way and I really sort of enjoyed your, just to see 
your reactions to the stuff that we do here. And now you have the same thing to look 
forward to when we come like: Ooh! is this how it is, it´s almost like I thought it 
would be or… For example the school system, how does it work? I was like: general 
music in the United States, how does that work? And now I´ve got (…) the insights 
you already have told us about, what we are about to see. So in one way we are now 
like in a better position because we have like beforehand information. So that makes 
me, I feel like I´m in the perfect place. I wanna go! (S3, F3 35:36).  

 

Förväntningar inför besöket i Delaware  
Moderatorn ber samtliga studenter att tänka kring ”one thing that you would like 
to learn when Örebro meets Delaware. So think about that for a moment and then 
we´re actually just gonna go around” (Moderator, F3 1:17:17). En stor del av de 
amerikanska studenternas förväntningar inför besöket i Delaware handlar om att 
få ta del av de svenska studenternas tankar om och reaktioner kring olika typer av 
musikundervisning i USA.  
 

As far as when you come to America, I´m really interested to see your thoughts and 
views on early childhood music education and the younger aspect. I´m really 
interested to see what you think about that (A5, F3). 

 
Ecm intresserar S5, som säger:  
 

When I come to Delaware I would like to, like you said (A5), watch the younger 
childhood music. And that´s primarily since I´m kind of afraid of kids, little kids. I 
don´t know what to do with them so it´s gonna be so great for me to see… (…) see 
your methods classes and see how you do this…” (S5, F3). 

 
A3 säger att denne är intresserad av att se ”if the stereotypes that you (de svenska 
studenterna) may have of America are true or false, like we have find out that 
most of our stereotypes of Sweden that we know are false” (A3, F2). 
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A1 vill veta vad som förvånar de svenska studenterna:  
 

One thing I´m looking forward to when you guys come over is what shocks you 
guys, what is like: wooow, what are you doing!? How we had those moments here, I 
wanna see what those moments are for you, and that will definitely make me think 
of those situations much more differently (A1, F3). 

 
A6 säger ”Alongline A1 and A3 (…) i wanna see what we take for granted and 
what you are surprised about” (A6, F3).  
 
A2 är intresserad av att höra de svenska studenterna resonera kring vad de kan ta 
med sig från sin musikundervisning i Sverige som de tror kan fungera och inte 
fungera i USA, samt veta vad de tänker om de aktiviteter som finns att tillgå innan 
och efter skoltid: 
 

It would be interesting to see when you come to Delaware, what is it that you do 
here that fits within this context in your, in this culture and what things that you do 
here would not work in the United States. And specifically I would be interested to 
see what your thoughts are when you see the after school programmes and the 
before school programmes and how all that works and whether or not you think that 
would be something that could work here… (A2, F3).     

 
Detta intresserar även S3, som säger:  
 

I´m basically just looking forward to seeing, when I come to Delaware, secondary school. 
What does it look like, the things that you´ve seen here, how does it look in your schools 
and like the after school activities that they really organize (…) whether it be music or 
sports or whatever. Cause I have like these mental images about it… (S3, F3). 

 
A4 vill se vad de svenska studenterna vill ”ta med sig” hem: 
 

When you guys come over to America I´m just really excited to see the things, not 
necessarily only in schools but inside and out of schools, that you´re excited like: 
okay I have to bring this back to Sweden. You know, just because there has been 
some of those moments for me, and I think all of us, so I´m interested to see that 
(A4, F3). 

 
S2 uttrycker förväntningar på att få se   
 
”…the difference between the discipline here (Sverige) and the discipline there, in 
the U.S, in the classes because I´m thinking that everyone is sitting like this (med 
raka ryggar) and listening. * I´ve always thought about that *…” (S2, F3 59:57), 
och menar också att något denne vill lära sig mer av är ”…more English words. 
Because I´ve learned a lot when you were here and that will be interesting” (S2, 
F3). 
 
De svenska studenterna uttrycker i övrigt, främst förväntningar på att få ta del av 
musikundervisning av olika slag och S1 säger: ”What I would like to know more 
about since I play the (specifikt instrument) I would like to see how you do that, if 
you have classes or just one to one teaching…” (S1, F3).  
 
S6 intresserar sig för olika typer av musikundervisning och är särskilt intresserad 
av pedogogik i instrument- och ensembleundervisning:  
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What I wanna see when I come to America is probably your education in different 
kinds of ways, the higher music education and other kinds of education. And my 
personal little interest is to go to a (instrument) lesson or (ensemble) lesson of some 
kind. (…) To just really see the teaching and the education (S6, F3).   

 
S4 vill genom besöket i Delaware ta del av och få en djupare förståelse för det 
denne läst om i litteraturen till utbyteskursen. 
 

I think that´s what I´m most looking forward to when I come to Delaware, is that I 
might see some things that I maybe have read about or might find out later and say: 
oh that´s what they were talking about. Just to see things that I, to understand 
literature better or to be able to read on your own… (S4, F3).  

 

Sammanfattning, framkomna förväntningar fokusgruppsamtal 3 

Infriade förväntningar, amerikanska studenter 
Studenternas förväntningar har infriats genom att  
-alla förväntningar har överträffats och utbytet har hittills gått långt utöver att 
”bara vara ett utbyte”. 
-få ta del av undervisning vilken skapat idéer om vad man kan ”ta med sig” hem. 
- reflektera över sig själv och lärar-jaget.  
-få jämföra pedagogik och metodik.  

Icke infriade förväntningar, amerikanska studenter 
-att få ta del av musikundervisning för yngre barn och på så sätt få förståelse för 
den vertikala strukturen i musikundervisning i Sverige.  
-att få veta mer kring varför elever och/eller ungdomar i Sverige söker sig till 
musikundervisning utanför vanliga skolan. 
-att det med tanke på åldersskillnad skulle finnas fler olikheter studenterna 
emellan. 

Förväntningar amerikanska studenter  
När de svenska studenterna kommer till Delaware önskar de amerikanska 
studenterna 
-få ta del av de svenska studenternas tankar om Early childhood music education 
(Ecm). 
-få se och höra de svenska studenterna berätta om huruvida deras fördomar om 
USA stämmer eller ej. 
-få se vad som förvånar och chockerar de svenska studenterna i det amerikanska 
samhället samt få se vad de amerikanska studenterna själva tar för givet.  
-få höra de svenska studenterna reflektera kring vad (i den undervisning de själva 
bedriver i skolan i Sverige) som skulle fungera eller inte fungera i den 
amerikanska skolan. 
-få ta del av de svenska studenternas tankar om aktiviteter skolan organiserar 
innan och efter skoltid och huruvida de svenska studenterna tror att dessa 
aktiviteter skulle fungera att bedriva i Sverige. 
-få höra vad de svenska studenterna vill ”ta med sig” hem.  

Icke infriade förväntningar, svenska studenter 
-att tillsammans med de amerikanska studenterna ta större del av vad som pågår i 
huset Musikhögskolan Örebro, med tanke på musiker-, lärar-, teaterprogrammet 
och bildundervisningen.   
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-med tanke på låg disciplin under skolbesöken i Sverige trodde någon att de 
amerikanska studenterna skulle tro att de svenska studenterna inte var kloka.   

Förväntningar svenska studenter  
När de svenska studenterna kommer till Delaware önskar de få 
-del av vad som pågår i musikhuset på campus i Delaware (musikhögskolan 
Delaware) och i samband med det få se hur studenterna arbetar, hur upplägget är 
på utbildningen vad de lär sig och vad som värderas som viktigt i utbildningen.  
-se hur disciplinen i skolan är i USA för att kunna jämföra med hur det är i 
Sverige. 
-lära sig fler engelska ord. 
-lära sig om hur instrumentalundervisning går till i högre musikutbildning och 
andra skolformer. 
-ta del av Ecm som innehåll och undervisningsmetod. 
-se och ta del av undervisning i allmänhet i högre stadier (motsvarande 
gymnasium), samt få se aktiviteter skolan organiserar efter skoltid.  
-få större förståelse för det de amerikanska studenterna förklarat om USA och 
skolan och på detta sätt få förståelse kring det som litteraturen i kursen behandlat.  
 

Samtalsämnen fokusgruppsamtalen berörde utöver förväntningar på utbytet 
Studenterna talar om effekter av utbyteskursen (vilket kan relateras till frågor om 
förväntningar på utbytet), samt om uppfattningar om Sveriges kultur och om 
studiekultur i de båda länderna.  
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Fokusgruppsamtal 4 (nr 1 i USA, samtliga deltagare)    
Längd: En timme och 10 minuter 
Diskussionsfrågor: 
Till de amerikanska studenterna: Sen ni kom hem till USA; har era perspektiv på 
svensk musikundervisning förändrats från vad ni tänkte om den när ni fortfarande 
var i Sverige?  
Till de svenska studenterna: Finns det några reflektioner om den 
musikundervisning ni hittills sett här i USA? 
 
Fokusgruppsamtal 4 är det första samtalet i USA. De svenska studenterna har 
dagen innan samtalet varit ute på skolbesök i olika skolor för att ta del av de 
amerikanska studenternas praktik inom musiklärarutbildningen. Samtalet tar sin 
utgångspunkt i diskussionsfrågorna ovan. Frågan till de amerikanska studenterna 
ställs först som den står formulerad ovan men omformuleras också av samtalets 
lots som frågar ”Have your thoughts on what you encountered in Sweden, 
changed now that you got back here?” (Lots, F4). 
 

Fler effekter av utbyteskursen 
De amerikanska studenterna talar om vad effekten har varit av att se 
musikundervisning av olika slag i Sverige. De talar om hur det de sett i Sverige 
påverkat deras synsätt på sin egen musikundervisning och att de sen de kom hem 
till USA funderat ytterligare över möjliga sätt att använda sig av detta i sin egen 
undervisning. En av de amerikanska studenterna är intresserad av att söka medel 
för, och på så sätt undersöka möjligheterna till att starta ”music programmes” 
liknande hur musikundervisning bedrivs i Sverige.  

Redo att dela med sig 
En student menar att erfarenheterna från besöket i Sverige nu har fått sjunka in 
sen denne kom tillbaka till USA. Studenten är nu redo att dela med sig av sina 
erfarenheter till professionella musikutbildare i USA: 
 

I keep thinking in the back of my mind: well what if we tried to implement 
something like this and, I do go to a middle school in a few weeks so I think it 
would be really interesting to talk to some of the other professional music educators 
about what we saw and if there is any way to kind of implement a test run of what 
we saw, possibly in schools around here so… I wouldn´t say my perspective has 
changed since I got home, it´s just been more… i think I understand it more now 
that I have processed it all (A4, F4 3:36).  

 
A3 håller med A4 om det denne sade och tillägger att det i tanken pågår en 
process; en konstant jämförelse mellan vad de såg i Sverige och vad de själva gör 
i USA under praktiken i skolorna. Studenten förklarar vad det handlar om för 
denne: ”For me I try to think how I could take what you do in Sweden into the 
classroom to engage the learners” (A3, F4 5:42).  
 
A5 håller med A3 och menar att det för denne den senaste tiden handlat en del om 
att ifrågassätta vad de själva gör i USA. A5 menar också att perspektiven inte 
förändrats så mycket utan att det snarare handlar om att bearbetningen av det de 
såg i musikundervisningen i Sverige nu fått mogna mer i tanken.   
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Att jämföra och förhålla sig kritisk? 
A2 menar att diskussionen och tankarna från de amerikanska studenterna den 
senaste tiden (under fokusgruppsamtalen och sen de kom hem till USA) innehållit 
en negativ syn på den egna musikundervisningen i skolorna. Studenten talar om 
att musikundervisningen i USA är inriktad på instrumental- och 
orkesterundervisning, i motsats till undervisningen i Sverige vilken är mer rock- 
och popinriktad. Studenten menar att den inte ser på rådande arbetssätt och 
innehåll i skolorna i USA som något negativt (i motsats till de övriga amerikanska 
studenterna). Studenten menar framförallt att något väldigt centralt i 
musikundervisningen i USA är att den bedrivs just i och inte utanför skolorna. 
Detta anser studenten bidrar till stark sammanhållning i ”communities”:  
 

I´m still not sold on not having instrumental music in the schools. (…) For us the 
school is the centre of the community, which is why all the music and all those 
things happen there, but I don´t think enough schools do enough job of reaching out 
within the community, within like music, there´s much more reach out for athletics. 
So I think for the school to have a good community presence, having the music in 
the school like can completely transform the atmosphere and the environment of 
learning within that school. And that´s I think a really powerful and important 
thing… I think more kids are likely to be involved in music if it´s offered within the 
schoolday, versus having to find it outside of schoolday (A2, F4 7:06). 

 
A2 tillägger också: 
 

I guess a major benefit practically for parents for having music in school, is the fact 
that there´s gonna be transportation. So… if the student is involved in an ensemble 
and it´s after school there´s gonna be a bus that stand there and take that child 
home… (A2, F4 10:07). 

 
och menar genom detta att det bästa vore i fall musikundervisning i USA fortsätter 
att erbjudas i skolan. A2 menar samtidigt att många elever gör ett medvetet val att 
inte delta i musiken i skolan (trots att de tycker om musik) eftersom ”they see it 
for what it is, it´s a highly specialised instrumental programme. So there´s more 
kids involved in music outside of school than in school” (A2, F4 56:49). Att det är 
på det sättet menar A2 alltså beror på att eleverna istället väljer att engagera sig i 
musik utanför skolan, i en informell praktik, där de lär sig själva spela exempelvis 
gitarr eller piano.  
 

Värderingar i och kring musik och musikläraryrket 
En stor del av fokusgruppsamtal 4 handlar om värderingar kring vad musik är som 
skolämne, som medel, och som (socialt) fenomen. Därför kommer samtalen in på 
och visar på olika värderingar kring och tankesätt om musik. Samtalet får därmed 
en musikfilosofisk inriktning. Fokusgruppsamtal 4 berör värderingar kring 
läraryrket; vad det är att vara lärare, hur en lärare ”ska vara” och så vidare.  

Om värderingar kring musikundervisning i samhället 
Studenterna talar om att lärare i USA påverkas av communities och föräldrars 
uppfattning om hur en lärare ska vara, vilket exempelvis kan baseras på hur 
skolans blåsorkester lät under den senaste skolkonserten. A1 talar om värderingar 
förknippade till musikundervisning i USA och menar att det är problematiskt att 
undervisa rock- och popmusik i skolan:  
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I guess the biggest thing that´s influenced me is… like the general music class, like 
guitar, bass, drums. (…) It´s not like, were not teaching the kids how to be hoodlums 
by teaching them that or to be like, they´re not dropouts. They´re not gonna dropout 
if they learn guitar in music class, so it´s… That whole like aspect of how people 
think in America kind of just takes me off. Why can´t we teach the kids that? Why 
isn´t that a good thing? I think that´s the biggest thing that´s stuck with me. It´s 
just… we need to do that (A1, F4 11:01). 

 
A2 menar att denne i efterhand, och i relation till musikundervisning i USA, 
uppfattar det som att musikundervisning i Sverige utgår från eleven och säger: ”I 
think overall the system of education that we saw in Sweden was very 
empowering to the students, where a lot of what we´ve seen here is very 
empowering to the teacher” (A2, F4 16:41). A6 håller med om det A2 säger om 
förhållandet mellan lärare elev i de båda länderna och menar att 
musikundervisningen i USA har förlorat sin lekfulla sida och tillägger: 
 

I think in Sweden it really seemed like students were enjoying what they were doing, 
and I think that´s really important. So I know that in my own classroom I´m gonna 
take that and transfer that, * try * to transfer that (A6, F4 17:31). 

 
S5 berättar att denne under en klassorkester-lektion (som observerades innan de 
amerikanska studenterna skulle ha praktik på samma skola), uppfattade det som 
att målet under den lektionen verkade vara mer i fokus än själva processen. 
Studenten anser inte eleverna i klassen fick göra musik. Studenten uppfattade det 
också som att läraren enbart sade till eleverna vad de inte var bra på och i det 
närmaste förolämpade dem.  
 
A2 refererar i anslutning till detta en föreläsare som talar om  
 

…why is the teacher imposing his view on the music on the students? Why is there 
just this one way to play it? Why couldn´t you, you know, peak at the concert, play a 
great concert and then the next day bring out the piece again and still enjoy it, still 
learn from it and then play it in an entirely different way? (A2, F4 49:08). 

 

Om förväntningar och om disciplin i skolan 
Lotsen frågar studenterna om huruvida de: ”Can we move (…) more into the 
Swedish perception of music in the schools here from what little that you´ve seen 
so far?” (Lots, F4 37:50). S2 berättar i anslutning till detta att studenten önskar att 
den disciplin som denne uppfattar finns i den amerikanska skolan, också skulle 
finnas i den svenska skolan.   
 
S2 uttrycker också förväntningar på att få besöka en skola som ligger i en förort 
och frågar lotsen: ”Are we going to visit some school that´s similar with (en 
specifik skola i Sverige) in the suburb?” (S2, F4 1:07:16). Lotsen svarar:  
 

Well we had to make some choices just so that we could get all around to different 
places, and we could go to an urban school but then we would maybe not go to 
Philadelphia. (…) We´ll go to where A4 is student teaching and you will see a 
diverse population but it won´t be nearly as diverse as (en specifik skola i Sverige), 
not in that regard. And then when you go to Pensylvania it will be more specialised 
then diverse but that´s kind of in the nature of those programmes too (Lots, F4 
1:07:46). 
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Sammanfattning, framkomna förväntningar fokusgruppsamtal 4 

Förväntning Svensk student 
Studenten har förväntningar på att genom utbytet få 
-göra skolbesök i förort eller liknande område.    
 

Samtalsämnen fokusgruppsamtalen berörde utöver förväntningar på utbytet 
Studenterna ägnade en stor del av tiden i fokusgruppsamtal 4 till att samtala om 
värderingar i och kring musik och musikläraryrket. 
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Fokusgruppsamtal 5 (nr 2 i USA, samtliga deltagare utom en) 
Längd: En timme och 12 minuter 
Diskussionsfrågor:  
Till de svenska studenterna: Finns det ytterligare reflektioner om den 
musikundervisning ni sett totalt här i USA? 
Till samtliga studenter: In what way have expectations on this course been met or 
not met?  
 -concerning insights in, or about music teaching in schools in America and 
Sweden   
 -concerning insights in, or about music teacher education in America and Sweden 
 
Fokusgruppsamtal 5 är det sista samtalet i kursen och det får en inramande och 
avslutande karaktär där studenterna i stort samtalar kring diskussionsfrågorna 
ovan. Det kretsar utöver frågor av utvärderande slag, också kring huruvida 
förväntningarna blivit infriade eller ej.  
 

Frågor av utvärderande karaktär 
Fokusgruppsamtal 5 behandlar till stor del, på moderatorns initiativ, frågor av 
utvärderande karaktär. Som exempel kan då nämnas huruvida språket varit ett 
hinder eller en möjlighet under utbytet. En amerikansk student (A2) menar att de 
svenska studenterna talar språket på en så hög nivå att det går att lära känna 
varandras personligheter vilket varit en god erfarenhet utöver kursens andra 
erfarenheter.  
 
En svensk student, S3, menar att det hade varit svårt att komma till kärnan i 
kursen (de ämnen som man diskuterat och samlats kring) ifall de svenska 
studenterna inte behärskat språket. S3 säger också att det faktum att man som 
svensk förstår engelska språket på en relativt hög nivå, gör att man kan få en 
djupare förståelse för vardagliga situationer i USA.  

Viktigt att få bo hos varandra 
Ytterligare en fråga från moderatorn var hur viktigt studenterna har tyckt att det 
varit att bo hos varandra. En amerikansk student menar att just det har varit en sak 
som skiljer denna kurs åt ifrån andra typer av utbyteskurser då man exempelvis 
bor hos en hel familj och att man i denna kurs istället ”is really one on one (…) 
really communicating just us together” (A6, F5 52:52). Då talar en annan 
amerikansk student (A5) om att en stor del av kursen är känslan av att vara en del 
av svensk kultur, att bo i Sverige och vara svensk, snarare än att enbart åka till ett 
land för att se saker som turist: 
 

I really, really enjoyed staying with each other. (…) I felt like I was in the Swedish 
culture, like I wasn´t just going to Sweden to see things. I was in Sweden and 
experiencing it and I think that was such a big important part of this class and it 
really let us live you know like I was Swedish for ten days or like you´re an 
American college student for ten days. And I think I took so much more from the 
entire experience because I lived with you guys and not just stayed in a hotel (A5, 
F5 53:44).  

 
S2 håller med A5 om att detta perspektiv på kursen är viktigt och menar att det att 
få bo hos varandra var avgörande för att denne valde kursen: 
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I think that one of the reasons why I chose this course was because that I would 
know that I´m going to live with you, and really see the inside of USA, not just be 
looking from hotel window (S2, F5 57:02). 

 
En amerikansk student menar att ett annat intressant perspektiv på temat att bo 
med varandra är att det har varit roligt att få vara värd och ta emot de svenska 
studenterna: 
 

Like it was kind of fun being on the other side and getting to show you guys 
everything and you know make sure that you had the best experience possible and… 
And it was cool to see things through, you know, you guys eyes, experiencing things 
for the first time. So… i enjoyed that side of it as well (A4, F5 55:23). 

 
Moderator undrar om huruvida storleken på gruppen varit bra och samtliga menar 
att tolv studenter är bra. S3 menar att det varit en bra storlek och att det under 
videosamtalen och fokusgruppsamtalen varit en mycket öppen och bra stämning 
vilket studenterna tror eventuellt hade varit annorlunda om man varit fler 
deltagare under kursen. 
 
Moderatorn vill att studenterna skall samtala kring ”if your expectations have 
been met, or other things that have turned up over the course on these sessions 
that we´ve met” (Moderator, F5 4:40).  
 

Icke infriade förväntningar 
S1 tar vid där S2 avslutade föregående fokusgruppsamtal. S1 uttrycker, såhär när 
besöket i USA går mot sitt slut, att denne hade förväntningar på, och tycker att det 
hade varit mycket intressant att få besöka en annan typ av skolor än man gjort 
under kursen: 
 

We have only been to really good schools that have good music education and good 
teachers and the students are quiet and they sit down and they´re well behaved, but it 
would have been interesting to be at a school that has problems of some kind. (…) 
That would have been interesting if it would have been possible. (S5: To talk to 
those teachers?) Yeah, maybe just talk with some teachers cause… that would be 
another thing. I guess the difference is huge… between a good school and a school 
that have a lot of problems?! (S1, F5 5:23).  

 
Moderatorn frågar de andra studenterna om de också tror att besök vid en sådan 
skola hade skiljt sig åt från vad de sett i övrigt under kursen. A2 menar att det inte 
finns något att lära av besök i en sådan skola: 
 

There is a big difference but… I guess from my standpoint it was… it was nice to 
see… It´s easy to show how bad teaching looks and how bad schools look, but it´s 
harder to really show you what like good instruction can be like, that makes some 
sense. Yes, there is schools where you can go to where kids will be cursing and you 
know running around like hitting each other but, I mean… it comes more of 
(ohörbart) just entertainment. I didn´t see a lot to learn from that situation (A2, F5 
6:19). 

Intresse av att få besöka en ”sämre skola” 
S2 menar ändå att det hade varit intressant att få ta del av en ”sämre skola” och 
menar att man inte nödvändigtvis hade behövt besöka de värsta skolorna: ”I can 
think that it maybe not has to be the worst thing. (…) So that feels like there have 
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been interesting to see both sides” (S2, F5 7:07). S1 menar att man kan lära något 
av att besöka en sämre skola: 
 

Yeah, that´s a cultural thing as well, we have sort of seen one part of the country. 
And I´m not sure that I agree with you (A2) that there´s nothing to learn if you go to 
bad schools, maybe then you can discuss: oh, how can you do to?… or why is it like 
this? (S1, F5 7:43). 

 
A1 ställer i relation till denna diskussion tre frågor, varav den första är riktad till 
de amerikanska studenterna, den andra frågan till de svenska studenterna och den 
tredje till lotsen:  
 

So is it more of, is that what we were going for to show them or was it?… Do you 
think that that´s more valuable to show than different styles of teaching, or different 
levels of socio-economic schools? (…) What do you think was the goal of showing 
the schools? (A1, F5 9:05).  

 
Lotsen svarar på den tredje frågan och förklarar varför man inte besökte en ”sämre 
skola”:  
 

Well in this case the goal was, we thought that you wanted to see what a charter 
school looked like so that´s why we went to the charter school. Because A4 has a 
special relationship with the elementary school and the music, it does not look like 
that in Sweden, that´s why we went there. And there you had plenty of opportunity 
to talk to the music teacher and to understand what that school was about, given the 
amount of time. And we also knew that you wanted to see what secondary music 
looked like, so A2 arranged yesterdays trip so that you could, and I understood that 
the choral was a little interesting. And you see some differences between older 
teaching and maybe… just differences in teaching. But also being under time 
constraints to go from one school to another I think that was also, you know it´s hard 
to pack all of that in, as well as have opportunities for you to go to classes and you 
know the girls basketball game you know, and the pepband and various things. So as 
far as seeing you know an urban school, those of you that went to the middle school 
with A2, that´s an urban school. So you saw what those kids look like and what the 
learning situation looks like in that case. In fact it´s hard to not have, in the public 
schools here in Delaware and this area, to not be in a school that´s more urban 
influenced and I think yes you saw some upper and some middle, you didn´t see 
anything really poor, but the time to do that wasn´t necessarily there given these 
other things that we were trying to give you, these other opportunities and these 
other observations, to be able to see. It wasn´t a: should we keep this from you? 
certainly that wasn´t the case it was just the choice of hearing what you were saying 
you wanted to see and then trying to make those arrangements (Lots, F5 9:30). 

 
S5 menar att denne anser att de skolbesök de gjorde vad bra och försöker 
förtydliga vad denne tror att S1 menade:  
 

…I think this was great to see all these schools. I think what S1 was just trying to 
say was, that´s an interesting aspect also if this course goes on for another year. It 
could be interesting, I mean it´s not… (S5, F5 11:44). 

 
och S1 fyller i: ”I mean I think it was very good the visits that we did” (S1, F5 
12:00). 
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Olika perspektiv 
Moderatorn resonerar om att ha olika perspektiv och synsätt på denna fråga och 
leder sedan samtalet vidare och säger: 
 

I think you mentioned S2 or S5 that it could be culture specific, ways of looking, 
and perhaps also this is what happens when either you students from Delaware go to 
Sweden and the swedes go here; that we see from our own perspective, from what 
we know from home. But what´s, in this case, what did you think about now when 
you went to the school visits? What was interesting or exceptional for you? (…) And 
even if you´re living here in Delaware, perhaps you look at things… differently, 
visiting in this way? So it´s really a question to everyone: what did you think about 
during the school visits? (Moderator, F5 12:20). 

 

Infriade förväntningar 
S3 berättar om vad denne upplevde som intressant under utbytet och att det fanns 
en förväntan för denne som verkligen blev infriad, vilket givit effekten att vilja ”ta 
med sig” något hem: 
 

I thought that it was interesting to see that there was sort of a, almost like a… 
national way of doing things. Like if you take the solfége-system for example. I 
think it´s been everywhere we´ve been. (…) And those expectations were like really 
met, cause the system looked like I thought it would. But the solfége-system for 
example (…) it´s everywhere and that was surprising to me. I didn´t know sort of 
that it was that well spread and well educated (menar förmodligen väl utvecklat) and 
I sort of think… that is something that… you´re doing a really good job with cause I 
think it helps connect all the different parts: your mind, your brain, your body like 
for a… healthy musicianship (…) and just the thing to audiate, and also always 
singing the tune or the interval or the rhythm before you play it. I mean it is not, like 
all schools don´t do that in Sweden. So that is something that i would really like to 
take with me home (S3, F5 13:10).  

 
A4 menar att denne tyckte det var mycket lärorikt att ta del av 
musikundervisningen under skolbesöken och menar att utbytet för denne gett 
effekten att kunna se annorlunda på det redan bekanta. Att betrakta 
musikundervisning i det egna landet ur ett annat perspektiv. A5 talar i anslutning 
till detta om att det varit lärorikt att under skolbesöken i USA få se det de sjäva lär 
sig under metodikklassen komma till liv.  
 
A6 menar att det under utbytet känns som att denne inte enbart lärt känna 
kursdeltagarna utan även lärt känna ett antal amerikaner bättre: ”I just feel like I 
got to know people from Delaware too” (A6, F5 59:07). 
 

Musik ett ”vanligt skolämne” i USA? 
S1 talar om att musik som undervisningsämne ibland verkar vara mer som ett 
vanligt skolämne i USA än vad det är i Sverige. S3 tänker att det mycket väl kan 
vara så och att musik som undervisningsämne blir så speciellt i Sverige bland 
annat eftersom undervisningen genomförs i ett annat rum och med en annan lärare 
än den lärare (klassföreståndare) eleverna vanligen har under den övriga tiden i 
skolan. S3 menar vidare att allt är annorlunda i musik som undervisningsämne 
eftersom själva rummet och sakerna i rummet är annorlunda från ett ämne då man 
sitter ned under lektionen. Detta kan vara en anledning tror S3 att det blir en 
annan typ av disciplin under musikundervisningen i USA.  



 

  59 

 
Lotsen menar att det är mycket möjligt att det är så och förklarar att 
musikundervisningen i USA kanske är något av ett ”vanligt” ämne för eleverna 
eftersom de har musik hela sin skoltid, från förskolan till gymnasiet ”which may 
also account for some of those differences in the student behaviour that you see” 
(Lots, F5 22:58). 
 

Skolan som tävlingsinriktad miljö 
S5 berättar att en erfarenhet från skolbesöken är intrycket av att skolan är en 
tävlingsinriktad miljö och att detta är något som skiljer den amerikanska skolan åt 
från den svenska: 
 

All the schools are so competitive and even in the elementary school kids and 
classes like ask if they can get a star or something (…) and you get special credit for 
some things (…) But i mean I can´t decide if it´s good or bad but… the interesting 
thing for me is to see that in elementary school, through all stages and out in the 
society and how everything looks after that (A5: Yeah, it´s definitely a cultural 
thing), yeah you´ve been grown into that way of thinking. (…) Sometimes it felt 
like, you came to a school and they (lärare och rektorer) wanted to show you: this is, 
you know we have to show you that they can do this and they can do that! And 
we´re like: we just wanna watch a regular class. How it looks everyday for you. I 
mean that´s what´s interesting to us. Not to know what they know, what they can do. 
That´s a big difference (S5, F5 23:10). 

 
Moderatorn frågar de amerikanska studenterna om deras tankar kring de svenska 
studenternas reflektioner om detta med en tävlingsinriktad skola. A2 menar att: 
 

…here it´s like, if your good at something you latch on to that and you become as 
good as you can because you wanna be the best. And (…) I think it´s good that if 
students are very good at something they´re gonna get a lot of support to push them, 
and give them I guess the resources to be able to pursue that interest (A2, F3 27:11). 

 
A1 menar att de amerikanska studenterna vuxit upp i ett tävlingsinriktat samhälle:  
 

Something we´ve grown up with ever since little league (like sports when we were 
little), I mean when we played t-ball like: * everybody wins! * Once you got past 
that it was very… (A5: It´s ingrained in the way we do things, A4: It´s just a part of 
our culture) We all think like if there´s no competitiveness like what´s the point? 
Like if we´re all gonna try to do this and there´s gonna be a goal; who´s gonna get 
there first? who´s gonna like do the best? If there´s not that kind of… guidelines 
then what´s the point of doing it!? (A1, F5 27:55). 

 

En stöttande omgivning 
S3 talar om att elever och ungdomar i Sverige har stöd i det de gör men betonar att 
Sverige och USA skiljer sig åt just när det handlar om att vara tävlingsinriktat.  
 

I´m trying to compare the, I mean it´s not like everyone is like; oh, I don´t wanna 
become good at this, I´ll just do the bare minimum… But I think here´s the thing 
that, in Sweden it might be more like (…) we have supporting characters around us 
and I think that is sort of the main thing. Like really; you have something here, I 
mean you have a gift, go for it! Those kind of supporting characters are really 
important to us I think (S3, F5 28:47). 
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Det centrala i utbytet?  
S3 menar att det centrala i utbytet handlar om att fråga sig: ”How can we, from 
this sort of collaboration that we´re having through this course, what parts of our 
different… teachings can we bring together?” (S3, F5 41:53).  

Att ha ett öppet sinne 
Moderator säger för att runda av det sista fokusgruppsamtalet 
 

To summarize what we have been talking about now, I think the topics that we´ve 
touched are quite interesting, which is very important for a collaboration like this. 
You talk about music education, you talk about what actually shapes the way of 
classroom managment (…) And as you may have noticed, I mean you have spent ten 
days in each others states or countries, you have seen perhaps the surface of many 
things, but your´re really touching on that there are many factors that actually 
contribute to what we´re seeing things and the way we are. And I think you have a 
very unique situation, because you´re actually meeting a lot, talk about these things a 
lot and also that you have an open mind to what you see, because you can never 
expect from somebody else to see exactly the same things that you see yourself 
because they have another viewpoint than you have yourself (Moderator, F5 43:41). 

 

Sammanfattning, framkomna förväntningar fokusgruppsamtal 5 

Infriade förväntningar, amerikanska studenter 
Studenternas förväntningar har infriats genom att 
-få se annorlunda på det redan bekanta och betrakta musikundervisning i det egna 
landet ur ett annat perspektiv. 

Infriade förväntningar, svenska studenter 
Studenternas förväntningar har infriats genom att de 
-fick fördomar bekräftade om hur musikundervisning bedrivs i USA. 
-hittade något att ”ta med sig” hem.  
 
Studenterna menar att tack vare att de bodde hemma hos varandra blev förväntan 
om att få en annan inblick än man skulle fått som turist infriad.  

Icke infriade förväntningar, svenska studenter 
-att få göra skolbesök i ”en sämre skola”, där musikundervisningen  föväntades 
”vara sämre” än vad studenterna fick ta del av under skolbesöken i USA.   
 

Samtalsämnen fokusgruppsamtalen berörde utöver förväntningar på utbytet 
Studenterna samtalade om huruvida  
-musikundervisning i USA och Sverige betraktas som ett ”vanligt skolämne”.  
-skolan i de båda länderna är en tävlingsinriktad miljö. 
 
Utöver dessa ämnen berördes även frågor av utvärderande karaktär.  
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Resultatanalys 
I denna del av undersökningen sker en analys av vad som framkom i 
resultatpresentationen. På denna nivå i undersökningen lämnar jag i huvudsak vad 
enskilda informanter delgivit och koncentrerar analysen kring deltagarnas samlade 
upplevelser och gruppens gemensamma tankar kring ämnesområdet i 
utbyteskursen och fokusgruppsamtalen. Här lyfts också svaren på 
undersökningens frågeställningar fram genom att betrakta fokusgruppsamtalen 
som en helhet. Jag gör en djupare analys kring svar på forskningsfrågorna och 
utgår huvudsakligen ifrån områden som påminner om de övergripande 
ämnesområden resultatpresentationen gav. För att kunna fördjupa resonemangen 
har det till viss del varit nödvändigt att se nya ämnesområden.       
 

Disposition av analys 
Först grupperas och analyseras de data som framkommit angående förväntningar 
på utbytet, i ämnesområden indelade efter undersökningens frågeställningar. 
Därpå sker en redogörelse för, och analys kring de frågor som studenterna 
diskuterade kring och/eller lade ner mest tid på i fokusgruppsamtalen, utöver 
frågan om förväntningar på utbytet. Därefter sker slutligen en analys av en del av 
resultatet i koppling till den teoretiska referensramen. Genom att genomföra 
analysen på detta sätt ämnar jag sammanställa och förtydliga svaren kring 
undersökningens frågeställningar utöver de resultat som redan redovisats i 
resultatpresentationen.   
 

Studenternas förväntningar på utbytet 
Precis som resultatpresentationen visade fanns det förväntningar från studenterna 
på en rad olika ämnesområden. Ett nyckelord för att som student nå förståelse 
inom respektive ämnesområde nedan är jämförelse. För att nå kunskap inom 
respektive ämnesområde och inom utbytet i sig, är jämförelser kring dessa 
områden och hur de tar sig i uttryck i de båda länderna alltså nödvändiga.  
 

Om en djupare inblick i en annan kultur  
Det fanns bland studenterna tydliga och uttalade förväntningar på att utbytet 
skulle ge närmare inblick i ett lands kultur än vad som var möjligt att få när man 
besöker landet som turist. Att tillägna sig en djupare inblick i ett lands kultur 
handlar om en önskan att nå allmänna insikter i kulturen. Många av studenterna 
utgick ifrån att de genom att gå kursen och delta i utbytet kunde få ökad förståelse 
för det andra landets kultur och hur det är att leva, studera, arbeta, kort sagt verka i 
det andra landet.  
 
Det fanns också en förväntan om att utbytet skulle ge specifika insikter i en kultur. 
En sådan specifik insikt som studenterna samtalade om var hur de som arbetat 
fram kursen vid respektive musikhögskolorna kan ha tänkt när de planerat en 
utbyteskurs mellan två västländer. I anslutning till detta fanns det tankar som 
pekade på att det kan vara intressant att träffa lärarstuderande ifrån ett västland 
just för att få ett annat perspektiv på yrket, och att man som lärarstudent kan 
behöva få kunskap om andra arbetsätt och villkor inom samma 
verksamhetsområde. Några studenter menade att de detaljerade inblickarna i den 
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andra kulturen inte hade varit möjliga om man inte bott hos varandra.  
 
 
Det är min tolkning, utifrån studenternas samlade förväntningar kring detta 
ämnesområde, att området kan betraktas som grundläggande i denna kurs, för att 
söka såväl allmän som specifik kunskap i ett utbyte.  
 

Om demokrati - jämlikhet - genus 
Det fanns bland studenterna förväntningar på att få djupa insikter i hur demokrati 
som begrepp kan förstås, och vad demokrati kan innebära i de båda ländernas 
skolsystem. Det fanns bland studenterna olika innebörder av begreppet demokrati. 
För några studenter betydde demokrati vilken typ av relation som fanns mellan 
lärare – elev. För några studenter betydde demokrati disciplin, vilket var nära 
kopplat till ”classroom-management”.  
 
Frågan om vad demokrati är och hur stor demokratin kan uppfattas vara i skolor i 
de båda länderna relaterades av studenterna i viss mån till frågan om hierarki i 
skolans värld. Studenterna diskuterade ingående hur hierarki tog sig i uttryck eller 
inte tog sig i uttryck i de båda länderna. Det handlade rent konkret om vilka 
uppfattningar som fanns av begreppet hierarki, och traditioner kring hierarki i 
bemärkelsen att tilltala lärare och hur lärare och lärarstudenter förväntas klä sig 
samt i vilken mån detta påverkar känslan av hierarki och i förlängningen 
demokrati i skolan. 
 
I anslutning till demokrati-begreppet fördes under kursen även resonemang kring 
hur rådande pedagogiska och undervisningsmetodiska strömningar påverkar eller 
inte påverkar demokrati i skolan. Det fanns också ett intresse bland studenter att 
fördjupa insikter i om, eller huruvida jämlikhet och genus påverkade arbetet i 
skolan och musik i samhället, vilket också kan kopplas till en förväntan på att lära 
sig mer om demokrati i skolan i de båda länderna.   
 
Utifrån studenternas samlade förväntningar kring detta ämnesområde är det min 
tolkning att förståelse och insikt i demokratibegreppets innebörd och tillämpning i 
en annan kultur eller ett annat land och dess skola, är viktig för att söka kunskap i 
detta utbyte eller i en utbyteskurs med liknande utförande.   
 

Om (musik)studier och olika skolformer 
Studenterna hade förväntningar om att få förståelse kring olika skolformer. De 
ville genom att gå utbyteskursen lära sig om alltifrån ”på vilken nivå” högre 
studier bedrivs i det andra landet, huruvida dessa studier är öppna för allmänheten, 
hur studierna är strukturerade till om det finns skolformer för frivillig 
musikundervisning och hur instrumental- och ensembleundervisning bedrivs med 
tanke på pedagogik och metodik. Några av studenterna var intresserade av att göra 
besök vid ”sämre skolor”. Det finns också förväntningar på att få ta del av 
varandras fördomar om den främmande kulturen samt att få se vad som förvånar 
gällande densamma. Studenterna ville även se varandras reaktioner kring 
pedagogik och olika undervisningsmetoder som exempelvis Ecm.  
 
Min tolkning av studenternas förväntningar inför detta ämnesområde är att 
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området naturligtvis är extra intressant i detta utbyte eftersom en av överskrifterna 
till kursen är ”musik”. Utbytet berör ju också (musik)lärarstudier och 
(musik)lärarstudenter. En sak som är intressant i just denna form av utbyte, är att 
det till stor del är studenterna själva i egenskap av deltagare, som genom sina 
förväntningar på exempelvis detta ämnesområde, är med och skapar innehållet i 
utbytet. Detta tror jag gäller särskilt detta ämnesområde. 
 

Om att ”ta med sig” hem 
En förväntan som uttryckets av de flesta studenter vid flera tillfällen under utbytet 
och fokusgruppsamtalen, handlade om att få ta del av främmande (och egna redan 
kända) undervisingsmetoder och innehåll i musikundervisning, i syfte att värdera 
dessa och avgöra ifall man så att säga kunde finna något att ”ta med sig” hem och 
i sådana fall integrera dessa fynd i någon form i den egna musikundervisningen. 
Det fanns också förväntningar på att få höra vad ”de andra” ville ta med sig hem. 
Det fanns i anslutning till detta ämnesområde även förväntningar på att utbytet 
skulle få självreflekterande effekter för den studerande med fokus på musiklärar-
jaget. Mer om detta finner du under rubriken Utbytet och Bildung, nedan. När det 
gäller undervisningsmetod är bruket av solmisation ett exempel på något att ”ta 
med sig”, och vad beträffar innehåll kan rock- och popmusik främst nämnas.  
 
Det är min tolkning att detta absolut är ett i utbytet centralt och viktigt 
ämnesområde. 
 

Infriade förväntningar 
De ämnesområden som finns presenterade under rubriken Studenternas 
förväntningar på utbytet (ovan), har i stort sett samtliga blivit infriade. Det kan 
betraktas som att studenterna helt enkelt aktivt tagit reda på och sökt kunskap i, 
och kring de förväntningar de hade. Det kan också betraktas som att studenterna 
under utbytet helt enkelt ”fått reda på” det de förväntade sig. En student menade 
dessutom att samtliga förväntningar på utbytet har överträffats samt att det är svårt 
att peka på vad som inte blivit infriat och vad man inte lärt sig.  
 

Icke infriade förväntningar 
Det fanns under utbytet, vilket beskrivits i resultatpresentationen ovan, 
förväntningar som studenterna inte ansåg infriades.  
 
Det gällde i huvudsak två förväntningar. Den ena var en förväntan och önskan om 
att i form av skolbesök, få ta del av undervisning i en ”sämre skola”, också 
uttryckt som skola i förort. Jag tror att de studenter som efterfrågade denna typ av 
skolbesök gjorde det bland annat för att få möjlighet att göra en jämförelse med 
det skolbesök som gjordes när de amerikanska studenterna fick en sådan möjlighet 
under besöket i Sverige.  
 
Den andra förväntan som inte blev infriad handlade om att få ta del av 
musikundervisning av barn i lägre åldrar samt att i koppling till det få insikt i den 
vertikala strukturen i musikundervisning i Sverige. Den student som efterfrågade 
sådan typ av musikundervisning och aspekter på undervisning gjorde det som jag 
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uppfattar det för att denne ville få möjlighet att göra en jämförelse mellan de två 
länderna på temat.  
 
Min tolkning av varför vissa förväntningar uteblev och helt enkelt inte infriades är 
först och främst att alla förväntningar inte är möjliga att infria. Vissa aktiviteter 
fick stå åt sidan till förmån för andra aktiviteter som (av olika anledningar) ansågs 
vara viktigare. Jag tänker också att det i hög grad var så att det var de studenter 
och lärare vilka agerade värdar, som planerade vad som skulle ske under 
respektive utbyte. Det kan då ha varit så att de skolbesök och liknande aktiviteter 
som värdarna planerade för och genomförde helt enkelt inte levde upp till 
gästernas förväntningar. Det kan i sin tur bero på att man förväntar sig att få se 
olika saker och finner olika saker intressanta.  
 

Studenternas förväntningar i jämförelse med varandra 
Under denna rubrik besvaras frågeställning nummer tre.  
 
De amerikanska studenternas förväntningar skiljer sig åt på en punkt ifrån de 
svenska studenternas förväntningar. Det gäller förväntan om att ”ta med sig” 
undervisningsmetod och innehåll i musikundervisning, hem.  
 
De amerikanska studenterna har övervägande mer förväntningar kring att få ta del 
av framförallt innehåll i musikundervising av olika slag i Sverige, för att sedan om 
möjligt integrera detta innehåll i musikundervisning när de kommer hem. Min 
tolkning och förståelse av detta förhållande, vad det kan bero på att de svenska 
studenterna inte framhåller sig som lika ivriga på detta ämnesområde, grundar sig 
i att man i Delaware, i den musikundervisning som observerades, främst använder 
sig av innehåll och ensemblespelsformer vilka baseras på klassisk musik. Även 
om diskussionerna under fokusgruppsamtalen kring lämpligt innehåll i 
musikundervisning stundom var väl polariserade, och det ofta framhölls av såväl 
amerikanska som av svenska studenter att en mer rock- och popinriktad 
musikundervisning av informell karaktär betraktas som mer lättillgänglig och 
intressant för ”dagens ungdom”, tänker jag ändå att det säkerligen fanns inslag i 
den amerikanska musikundervisningen som de svenska studenterna intresserade 
sig för. Det kan vara så att detta helt enkelt inte framkom lika tydligt och uttalat 
under fokusgruppsamtalen. 
 

Samtalsämnen utöver förväntningar 
Under denna rubrik besvaras frågeställning nummer fyra.  
 
Resultatpresentationen visar att det under fokusgruppsamtalen fanns ett flertal 
samtalsämnen som berördes utöver förväntningar på utbytet. Dessa har redogjorts 
för utförligt. Ett av dessa samtalsämnen fyller en mycket naturlig funktion och det 
är frågor av utvärderande karaktär. Eftersom den utbyteskurs som denna 
undersökning berör gavs för första gången, är det naturligt att beröra denna typ av 
frågor. I fokusgruppsamtalen talade studenterna också implicit och explicit om 
värderingar i och kring musik och musikläraryrket vilket tangerade ett tredje 
samtalsämne utöver förväntningar, som kan beskrivas som gällande hierarki i 
skolans värld (vilket även diskuterats ovan under rubriken Om demokrati - 



 

  65 

jämlikhet - genus). Studenterna berörde också vad de ansåg vara effekter av 
utbyteskursen, och detta samtalsämne handlar ju som beskrevs ovan om vad 
studenterna ”lärt sig” och angränsar vilka förväntningar som infriats samt vilka 
olika erfarenheter studenterna gjort under utbytet. 
 
Frågor om studenternas förväntningar gavs störst utrymme i fokusgruppsamtal ett 
till och med tre, samt delvis under samtal fem. Resultatpresentationen visar att 
dessa frågor mer och mer övergick i att omtolkas till ”effekter av” utbytet, vilket i 
sin tur öppnade upp för att adressera andra (nya) ämnen.  
 

Utbytet och Bildung 
Det som framkommit i resultatpresentationen i denna undersökning kan också 
betraktas ur ett Bildung-perspektiv. Det handlar om att se studenternas uttalanden 
under fokusgruppsamtalen i relation till den teoretiska referensram vilken 
presenterats i metoddelen.  
 
Analysen av hur Bildung representerar sig i denna undersökning grundar sig i det 
faktum att det hos flertalet av studenterna fanns en tydligt uttryckt önskan om att 
under utbytet få reflektera om sig själva som människor och musiklärare. Det 
handlar främst om att under utbytet, medvetet eller omedvetet, söka nya 
erfarenheter och perspektiv i mötet med andra människor och det främmande. 
Rent konkret yttrar det sig på så sätt att lärarstudenterna, som beskrivits ovan, 
sökte efter något att ”ta med sig” hem. Grundtanken i detta sökande efter något 
annat än det redan bekanta, var att efter hemkomsten integrera det man fann i 
någon form i den egna undervisningen, vilken då betraktas ur ett nytt ljus eller ur 
en ny vinkel. Min tolkning om denna avsikt, att ta detta steg, är att det innebär att 
verkligen sätta sig och andra i dialog med det främmande; att sätta sina tolkningar 
på spel.  
 
Studenterna ville genom sin självreflektion perspektivera sig och upptäcka något 
nytt. De ville genom detta nya betrakta det gamla, ur vilket något nytt uppstod.  
 
När studenterna blev tillfrågade vad det främsta de lärt sig under utbytet var, talar 
några av dem i termer av Bildung (se S5 och S6 s. 45). Genom detta utbyte kan 
man också säga att studenterna problematiserade hur man som deltagare kan tänka 
i ett utbyte, gällande att vara kritisk mot det egna, och detta är ytterligare en av 
flera skepnader vilken Bildung har visat sig i, under denna undersökning (se 
exempelvis rubriken Att jämföra och förhålla sig kritisk? s. 44).  
 
Till detta måste också läggas att några av studenterna under fokusgruppsamtalen 
närmar sig resonemang som uttrycker en vilja om fronesis som praxis; alltså att 
använda sig av sin praktiska klokhet - det etiska omdömet, för att handla i 
förhållande till vad man anser vara bäst i den situation man befinner sig i just då 
(se A3 och A5 sidan 43 samt A2 och A4 sidan 45).     
 
En sak jag vill tydliggöra angående hur jag betraktar Bildung i denna 
undersökning, är att jag genom ett Bildung-perspektiv inte intresserar mig för vad 
studenterna vill ”ta med sig” hem. Det är alltså ointressant huruvida det handlar 
om en specifik undervisningsmetod eller en specifik musikgenre eller liknande. 
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Det intressanta med Bildung är istället själva tänkandet; att söka efter det som kan 
få en att omvärdera och sedan vilja integrera det man funnit i någon form i sin 
undervisning vilket ger något nytt. För att sammanfatta tänker jag att utbytet alltså 
blir en arena för att sätta sina tolkningar på spel. Det är i utbytet det händer. Ur 
detta perspektiv kan tiden kring eller i nära anslutning till utbytet betraktas som 
mellan-rummet eller det tredje rummet.  
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Diskussion 
Under rubriken nedan diskuteras vad som framkommit i denna undersökning. 
Resultatet relateras sedan till de kursplaner som refererades i bakgrunden i denna 
undersökning, vilket leder fram till ytterligare ett resultat.  
 
I viss mån diskuteras resultatet även i relation till litteratur i bakgrund och tidigare 
forskning. Därefter diskuteras hur den teoretiska referensram som använts står i 
relation till undersökningens resultat samt vilken funktion undersökningen kan 
sägas fylla. Därefter diskuteras metodval och resultatets eventuella 
generaliserbarhet. Slutligen diskuterar jag min forskarposition samt intressanta 
forskningsfrågor för framtiden.  
 

Vad har framkommit i denna undersökning? 
Det resultat som framkommit kan sägas vara tredelat och redovisas nedan under 
tre rubriker samt i en modell vilken beskrivs nedan (se figur 1 s. 69). 
 

Förväntningar på olika nivåer  
De förväntningar på utbytet som finns presenterade i denna undersökning är de 
som framkom under fokusgruppsamtalen vilka redovisats i resultatpresentationen 
och sedan sammanställdes genom resultatanalysen. Under denna rubrik lägger jag 
fram följande resonemang som svar på undersökningens första frågeställning. 
 
Studenternas förväntningar på utbytet kan sägas existera på, och representeras av 
fyra olika nivåer. Om man tänker sig studenternas förväntningar som nivåer i en 
pyramid utgör Djupare inblick i en annan kultur utbytets första nivå och 
pyramidens bas. Det är en sorts basal eller grundläggande förväntning i utbytet. 
Ovanpå den finner vi utbytets andra nivå: förväntningar kring Demokrati-
jämlikhet-genus, vilket också utgör en relativt grundläggande förväntan på utbytet 
eftersom det ger en inblick som är en förutsättning för att förstå både det andra 
landets samhälle och skolväsen. Den tredje nivån av förväntningar är viljan att 
förstå (Musik)studier och olika skolformer. På denna tredje nivå kan man säga att 
det börjar bli mer specifika förväntningar på utbytets område, alltså 
musiklärarutbildning och pedagogik. Den sista och fjärde nivån i pyramiden av 
förväntningar utgör spetsen på pyramiden vilken är förväntningar på att ”Ta med 
sig” hem. Denna fjärde nivå är ytterligare mer specifik för detta utbyte och dess 
område.  
 
Man kan också se det som att förväntningen i pyramidens bas får två 
kedjeförväntningar vilka är nivå två och tre. Dessa leder sedan i sin tur vidare till 
den fjärde nivån, alltså en önskan om att ”ta med sig” hem. Det kan alltså 
betraktas som att när studenterna får djupare förståelse för ett område leder 
förståelsen vidare till ”nästa nivå”. Jag menar inte att dessa fyra nivåer är helt 
stegvisa eller avskiljda i från varandra utan vill endast påvisa dessa fyra nivåers 
existens och genom det lyfta fram att studenternas resonemang och förståelse för 
området fördjupas mer och mer under utbytets gång.  
 
Angående studenternas detaljerade förväntningar vill jag kommentera att det är 
möjligt att det fanns andra förväntningar utöver de här nämnda. Likaså är det 
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möjligt att det finns fler icke infriade förväntningar och tillika fler infriade 
förväntningar som inte framkommit i denna undersökning.  
 

Samtalsämnen utöver förväntningar 
Som resultatpresentationen och analysen visar fanns ett flertal samtalsämnen vilka 
berördes utöver förväntningar på utbytet. I analysen fördes ett resonemang kring 
att dessa övriga samtalsämnen var indirekt eller direkt relaterade till 
förväntningarna och att dessa samtalsämnen öppnade upp för andra (nya) frågor 
som studenterna också behövde diskutera. Utbytet övergick efterhand till att 
omfatta också dessa ämnen. Detta visar på hur centrala frågor i ett utbyte av det 
här slaget så sakteliga kan utvidgas och så småningom övergå i att vara ”mer 
intressanta” i just det tillfälle man befinner sig då, i processen kring utbytet, än 
vad de ursprungliga frågorna var.  
 
Det jag finner intressant kring dessa samtalsämnen och vill lyfta i denna del av 
undersökningen, är alltså att frågan om förväntningar på detta utbyte så 
småningom blev mättad och att studenterna som en naturlig effekt av detta så att 
säga ”gick vidare”. Den mängd samtalsämnen, och deras omfattning, som berörts 
utöver frågor om förväntningar visar också på komplexiteten i ämnesområdet 
utbyte och utbytesstudier. Det antyder att denna undersökning, om än grundligt, 
endast skrapat på ytan till ämnesområdet.  
 

Bildung som förväntan 
Under denna rubrik önskar jag anknyta till de resonemang som fördes i 
resultatanalysen under rubriken Utbytet och Bildung. Det som presenteras här 
utgör den tredje del av resultatet som framkommit i arbetet med denna 
undersökning.  
 
Det som står att läsa under rubriken Utbytet och Bildung, menar jag visar på att 
studenterna hade en förväntan om att utbytet skulle ge Bildung, även om det 
studenterna sade under fokusgruppsamtalen inte benämndes med det begreppet. 
Några av studenterna uttrycker att denna förväntan har blivit infriad under utbytet. 
Detta, menar jag, är ett mycket intressant fynd. När jag valde att använda mig av 
Bildung som teoretisk referensram i denna undersökning, trodde jag inte att 
Bildung skulle vara en så stor del i denna undersökning, samt representera sig på 
så många sätt som det nu har visat sig göra.  
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Modell över resultat 

 
figur 1. 
 
Modellen (figur 1) illustrerar resultatet i denna undersökning. Pyramiden 
sammanfattar hur förväntningar på utbytet ser ut ur ett studentperspektiv och hur 
förväntningarna kan ses existera på, och representeras av fyra olika nivåer. Pilen 
med texten syftar till att förklara att fokusgruppsamtalen så småningom övergick i 
andra samtalsämnen utöver förväntningar. Modellen visar också att det bland 
studenterna fanns en förväntan om Bildung. Innebörden av modellen kan förstås 
ytterligare genom att ta del av texten under rubriken Vad har framkommit i denna 
undersökning? (ovan).  
 

Resultatet i relation till kursplanerna 
Om man tittar på det som står i de båda musikhögskolornas kursplaner för denna 
kurs, och betraktar de två musikhögskolornas samlade syften och mål med kursen 
som förväntningar på utbytet, är det möjligt att relatera detta till det ovan 
presenterade (tredelade) resultatet. Man kan då se om musikhögskolornas 
förväntan blivit infriad vilket är viktigt inte minst eftersom denna kurs nu 
genomförts för första gången.   
 

Sammanställning kursplaner   
Utifrån kursplanerna för denna utbyteskurs kan de båda musikhögskolornas 
förväntningar på utbytet sammanställas enligt följande: 
 
Studenterna ska efter avslutad kurs ha utvecklat förmågan 
 

- att beskriva, diskutera och reflektera över pedagogiska, demokratiska, historiska, 
kulturella och antropologiska perspektiv i anslutning till musik och 
musikundervisning.  
- till fördjupad förståelse för kulturell mångfald.  
- att reflektera över lärandeprocesser i musik i ett interkulturellt perspektiv (Örebro 
universitet - Musikhögskolan 2009, Kursplan MU2152). 

 
Kursen uppges också innehålla, och på så sätt ge inblick i ”Normer och 
värderingar gällande musikundervisning och undervisning generellt” (a.a.). 
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Kursen ska 
 
-göra det möjligt för studenten/studenterna att få en bredare förståelse för en annan 
kultur 
-få studenten/studenterna att tänka om sin filosofi om musik utbildning 
-hjälpa studenten/studenterna att förstå olika paradigm i musik undervisning och 
deras potentiella tillämpning i Sverige och USA 
-ge studenten/studenterna en önskan att uppsöka andra möjligheter till interkulturellt 
agerande 
-ge studenten/studenterna en önskan att uppsöka relationer med människor från 
andra kulturer 
-hjälpa studenten/studenterna att reda ut missförstånd relaterade till dennes/deras 
personliga kulturella och politiska missförstånd om Sverige och USA 
-tillhandahålla en inblick i språkets roll och dess användande i att tolka och relatera 
till en annan persons kultur 
-hjälpa studenten/studenterna att lära sig mer om sig själv/sig själva som människa, 
artist/musiker och lärare i musik genom att lära om och uppleva utbildning, musik, 
konst, och kultur i Sverige och USA (Delaware University 2009, Kursplan MUED 
367, min översättning).  

Reflektion 
En kommentar till dessa förväntningar är att det är svårt att veta huruvida 
studenterna, i efterhand, har en önskan om att uppsöka andra möjligheter till 
interkulturellt agerande och tillika uppsöka relationer med människor från andra 
kulturer. Det är också svårt att veta huruvida kursen gett studenterna möjlighet att 
reda ut personliga politiska missförstånd om Sverige och USA.  
 
Om jag tänker utifrån min dubbelroll och erfarenhet som kursdeltagare i denna 
kurs, och utifrån min inblick i empirin och resultatet ovan som forskare om detta 
utbyte och om utbyteskursen, så vill jag (med reservation från de osäkra punkterna 
ovan) betrakta de båda musikhögskolornas förväntningar på utbytet som 
överensstämmande med studenternas förväntningar på utbytet och de kan 
betraktas som infriade. 
 
En sak jag finner intressant, och också samstämmigt med resultatet ovan under 
rubriken Bildung som förväntan, är att de mål som musikhögskolorna önskar att 
studenterna skall uppnå genom kursen reflekterar en antydan till en önskan om, 
och en anda av Bildung. Jag tänker då särskilt på den andra och sista punkten 
ovan i det som refererades ur den amerikanska kursplanen. Dessa två 
konstateranden bör betraktas som ett svar på frågeställning nummer fem och 
läggas till det samlade resultatet. Naturligtvis är det så att de båda 
musikhögskolorna kan ha andra syften, mål och förväntningar på denna kurs och 
utbytet, än de som framkommer i kursplanerna.  
 

Denna undersökning i relation till Bakgrund och Tidigare forskning 
I avsnitten Bakgrund och Tidigare forskning i denna undersökning har jag strävat 
efter att använda mig av sådan litteratur som kan måla upp en bred bild av 
ämnesområdet utbyte och utbytesstudier. Som jag redan nämnt har jag inte funnit 
så stor mängd litteratur kring tidigare forskning på området. Det är min 
förhoppning att några av de resultat som framkommit i denna undersökning skall 
vara användbart som tidigare forskning i andra sammanhang.  
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Det är på sin plats att kommentera och relatera denna studie i förhållande till vad 
som refererats i Bakgrund och Tidigare forskning.  
 

Om kulturella missförstånd 
På området kulturella missförstånd och interkulturell kommunikation utifrån 
Storti (2007) och Bennett (1998) kan jag reflektera om detta utifrån min 
forskarposition och den dubbla roll jag haft i denna undersökning dels som 
kursdeltagare och dels som forskare. Som kursdeltagare tänker jag att det inte 
direkt uppstått några större kulturella missförstånd, men det är absolut så, och jag 
tror att mina kurskamrater är beredda att hålla med mig, att man stundom under 
utbytets gång, då och då verkligen undrat vad ”de andra” så att säga egentligen 
håller på med. Jag känner som kursdeltagare igen mig i det Storti (2007) skriver 
om att vänta sig att ”de andra” skall göra precis som man själv gör. I ett kulturellt 
möte som detta utbyte varit, tar det ett tag innan man kan lägga det sättet att tänka 
åt sidan och försöka minnas att en av anledningarna till att man reagerar som man 
gör kan vara just att man väntar sig att ”de andra” skall göra som man själv gör.  
 
Som forskare är jag till viss del beredd att hålla med mig själv som kursdeltagare. 
Jag tänker då kring detta med kulturella missförstånd och menar att det nog inte 
uppstått några större sådana. Däremot är det min uppfattning (som jag skrev om i 
resultatanalysen under rubriken Icke infriade förväntningar) att anledningen till att 
några av de förväntningar de amerikanska och svenska studenterna hade på vad de 
skulle få vara med om när de besökte varandras länder, har förblivit just 
förväntningar, var på grund av att man finner olika saker intressanta.  Man tror att 
de andra vill ta del av det man själv vill visa. De studenter och lärare som 
planerade vad besöken skulle innehålla kan på sätt och vis alltså sägas ha fallit för 
den etnocentriska impulsen.    
 
Andra ämnen som blev föremål för diskussion under fokusgruppsamtalen gällde 
ju exempelvis huruvida skolan i de båda länderna är en tävlingsinriktad miljö eller 
inte. Jag tror att studenterna ser annorlunda på detta helt enkelt på grund av att de 
vuxit upp i olika kulturer (eller för att de genomgått kulturell konditionering). Jag 
menar inte det uppstått några kulturella missförstånd kring detta ämne men jag 
tror att många av de frågor studenterna haft är kopplade till att man väntar sig att 
de andra bär på samma värderingar som man själv gör. När man upptäcker att det 
inte är så är det självklart positivt att detta utbyte ger möjligheten och chansen att 
få ställa frågor som gör att man förstår hur och varför ”den andre” tänker som den 
gör och förhoppningsvis också kan förstå och få chans att förklara bakgrunden till 
varför man tror att man själv tänker som man gör.  
 

Om utbytesstudier 
Den enda tidigare forskning jag fann på området som verkligen berörde just 
utbytesstudier var avhandlingen Ur kurs av Ahn (2007). Dessa två undersökningar 
skiljer sig åt på flera sätt och det gäller framförallt vad i utbytet undersökningarna 
intresserar sig för och i föhållande till vilken teoretisk referensram dessa kan 
relateras (mer om hur den teoretiska referensramen påverkat denna undersökning, 
nedan). Det är svårt att relatera denna undersökning till det Ahn kommit fram till 
och det beror nog på att ämnesområdena i de båda undersökningarna skiljer sig åt 
ganska kraftigt. Denna studie grundar sig i studenters förväntningar på en specifik 
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utbyteskurs medan Ahns undersökning intresserar sig för ”utbytesstudier och 
utbytesstudenters rörelser i tid och rum” (Ahn 2007, s. 18), samt hur studenterna 
under utbyten påverkas av aktörer och nätverk.  
 
Jag har inte heller funnit några större samstämmiga resultat undersökningarna 
emellan vilket kan bero på skillnaden i ämnesområde, då denna undersökning 
delvis rör sig inom ”musikområdet” men också på grund av att de teoretiska 
referensramarna skiljer sig åt. Ahn menar att ett vanligt tema i den litteratur hon 
tagit del av inför arbetet med sin avhandling är ”relationen mellan kultur och 
lärande. Det rapporteras att både studenterna och lärarna uppfattar kulturella 
skillnader som en viktig aspekt för lärandet” (a.a. s. 14). En del av det som 
framkommit under fokusgruppsamtalen och som också presenteras i 
resultatpresentationen i denna undersökning kan placera densamma i ett sådant 
sammanhang vilket är naturligt eftersom denna undersökning fokuserar just 
(musik)lärarstudier.  
 

Om teoretisk referensram och denna undersöknings funktion  

Om Aktör-Nätverk Teori 
Angående teoretisk referensram i denna undersökning, kan jag delge att en första 
tanke var just att använda Aktör-Nätverk Teori (ANT) som Ahn (2007) beskriver 
den i sin avhandling. För att se tillbaka lite på hur arbetet med denna 
undersökning förlöpt och hur tankegångarna sett ut, vill jag förklara att den 
ursprungliga tanken var att göra en undersökning av strikt utvärderande slag. Om 
jag hade använt mig av ANT som teoretisk referensram och stått fast vid idén om 
en utvärderande undersökning hade analysarbetet till viss del handlat om att 
identifiera aktörer och nätverk i relation till denna utbyteskurs. Analysen skulle då 
också kunna handla om hur dessa aktörer påverkas av nätverken och vice versa 
och hur detta i sin tur påverkat hur väl utbytet och utbyteskursen föll ut.  
 
En undersökning med ett sådant fokus hade naturligtvis också kunnat intressera 
sig för, och svarat på frågor om, studenters förväntningar på ett utbyte, men 
frågeställningarna i denna undersökning hade i relation till en sådan teoretisk 
referensram fått helt andra innebörder och en helt annan betydelse, och givit ett 
helt annat förhållningssätt till den insamlade datan.  
 
Till en början var jag dock inställd på att genomföra denna undersökning med 
ANT som teoretisk referensram, men jag kände inte att det riktigt gick att koppla 
ihop det med vad utbytet så att säga ”egentligen handlar om”. Jag tvekade därför 
en längre tid inför att använda ANT som teoretisk referensram, och det rent 
utvärderande perspektiv detta gav undersökningen.  
 

Om Bildung 
Det var inte förrän relativt sent i arbetet kring denna undersökning som jag 
bestämde mig för att lämna ANT som teoretisk referensram till denna 
undersökning. Efter den föreläsning Gustavsson (2009) gav i denna kurs, som 
bland annat berörde Bildung, kände jag mer och mer igen mig i Bildung som 
möjlig teoretisk referensram i denna undersökning och hur man kan betrakta 
utbytet och utbyteskursen i det tankesättet. Bildung som teoretisk referensram ger 
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frågeställningarna en annan innebörd än vad ANT hade gjort, och den fokuserar 
inte utvärdering av utbyteskursen på samma sätt som det ursprungligen fanns en 
idé om. Denna undersökning har alltså inte ett i huvudsak utvärderande perspektiv 
och syftar heller inte till att fylla en utvärderande funktion men den kan fylla en 
sådan för den som önskar.  
 
Som jag nämnde tidigare i denna diskussion, anser jag att Bildung som teoretisk 
referensram representerat sig på många sätt i denna undersökning. Jag var inte 
riktigt beredd på att Bildung var en så stor del av vad som framkommit i denna 
undersökning och att Bildung på sätt och vis fanns representerad som en förväntan 
på utbytet, både hos studenterna som deltog i utbytet, och hos de båda 
musikhögskolorna. Jag har däremot länge haft en känsla av att Bildung så att säga 
fanns där och låg och väntade i det som skulle studeras, i utbytet och andan kring 
den. Jag menar alltså att referensramen fanns i. Det finns en anda av Bildung i 
detta utbyte och som jag ser det är Bildung en central del i denna undersökning.  
 

Upptäckandets väg 
Angående val av teoretiskt perspektiv, menar jag att jag under denna 
undersökning arbetat induktivt. Ett induktivt arbetssätt beskrivs av Patel och 
Davidsson (2002) som upptäckandets väg. Med det menar jag att jag som forskare 
inte från början haft klart för mig vad jag varit intresserad av att ta reda på i denna 
undersökning. Jag har så att säga inte alltid vetat ”vad jag letat efter” utan arbetet 
har tagit många nya vägar och frågeställningar har omformulerats och betraktats 
ur nya perspektiv.  
 

Om fokusgruppsamtal som metod i denna undersökning 
Ett induktivt arbetssätt har naturligtvis även påverkat hur jag som forskare 
resonerat i bruket av fokusgruppsamtal som metod i denna undersökning. Ett 
induktivt arbetssätt lyser igenom när jag tänker tillbaka på hur jag gick tillväga i 
konstruktion av frågor till fokusgruppsamtalen.  
 

Att konstruera ”rätt typ” av frågor 
En erfarenhet från bruket av fokusgruppsamtal som metod i denna undersökning 
är att det är utmanande och svårt att som forskare hitta ”rätt typ” av frågor som så 
att säga kan få informanterna att svara på de forskningsfrågor man har. Ibland 
måste man ställa konkreta riktade frågor och ibland måste man ställa en annan typ 
av mer öppna frågor som informanterna mer kan tala runtom och ibland fungerar 
det bra att endast lägga fram ett diskussionsmaterial, för att så småningom närma 
sig att ”svara på” forskningsfrågor. Jag kan tänka mig att det finns exempel på 
forskare som upplevt att de inte fått några svar alls på sina frågor under 
fokusgruppsamtal. Jag kan också tänka mig att det är ett svar i sig som säger en 
hel del om huruvida de frågor som presenteras, och ämnet i sig är intressant eller 
ej utifrån deltagarnas perspektiv. Under arbetets gång minns jag att jag vid ett 
flertal tillfällen inte ansåg att jag fick svar på frågorna som ställdes och jag minns 
att det ibland kunde vara mycket frustrerande.  
 
Jag har som en del av resultatet i denna undersökning presenterat att 
fokusgruppsamtalen efter ett tag övergick i att fokusera andra ämnen än frågor om 
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förväntningar på utbytet. Inledningsvis minns jag att det kändes svårt. Efter ett tag 
slog det mig att jag vid några tillfällen konstruerat och ställt frågor till studenterna 
som jag inte riktigt förstod vilken koppling de hade till frågor om förväntningar på 
utbytet. När jag sedan började analysera fokusgruppsamtalen upptäckte jag dock 
att de visade på ämnen som var relaterade till frågor om förväntningar och jag 
förstod också att det var naturligt att undersökningen efter ett tag tog en annan 
vändning eftersom vissa frågor så att säga blev mer eller mindre ”mättade”.      
 

Med fokus på deltagarnas tänkande 
Jag har vid ett flertal tillfällen under musiklärarutbildningen, i olika sammanhang 
deltagit i fokusgruppsamtal och det är min erfarenhet att det är en mycket bra 
metod för att närma sig deltagarnas tänkande. Denna undersökning är genomförd 
med ett brukarperspektiv. Jag har intresserat mig för studenternas tankar kring 
utbytet och försökt att konstruera frågor som jag tror varit intressanta för dem, och 
också söka lyfta fram det studenterna svarat. Detta har för mig alltid varit ett 
självklart perspektiv att problematisera utbytet ifrån, och studenternas tankar har 
därför varit min ledstjärna i arbetet med denna undersökning. 
 

En trygg miljö 
Det är min upplevelse att fokusgruppen utgjort en trygg miljö där deltagarna känt 
sig avslappnade och att de i stor utsträckning varit fria att tala lika mycket samt att 
de verkligen menat det de sagt. Jag tror inte att det varit negativt att vara tolv 
deltagare i fokusgruppsamtalen. Mitt intryck är att studenterna tänkt på detta och 
tillsammans eftersträvat att alla ska få möjlighet att tala. Någonting som kan ha 
påverkat känslan av avslappning i gruppen, i alla fall inledningsvis, kan vara att 
gruppen så att säga bestod av två olika grupper; amerikaner och svenskar. Så 
småningom tror jag dock att den eventuella anspänning som det kan ha varit att 
tala öppet inför andra och ibland delta i ”heta” diskussioner med människor man 
inte riktigt känner till hundra procent, och på ett språk man inte heller behärskar 
fullt ut, lade sig i takt med att studenterna lärde känna varandra. 
 

Generaliserbarhet? 
Genom denna undersökning intresserar jag mig egentligen inte för att säga något 
om resultatets eventuella generaliserbarhet. Undersökningen fokuserar 
studenternas tankar. Den utbyteskurs som denna undersökning behandlar 
genomfördes för första gången och därför var det intressant att se vad just dessa 
studenter tänkte i just detta utbyte. Jag kan däremot intressera mig för huruvida 
det resultat som framkommit i denna studie är överförbart till, och påminner om 
resultat någon har fått fram eller kommer att få fram i andra liknande 
undersökningar, men det får framtida forskning på området utvisa.   
 

Om forskarposition 
I denna undersökning har jag arbetat utifrån en forskarposition där jag förhållit 
mig till två roller. Den ena har jag benämnt forskare och deltagande forskare. Den 
andra har jag benämnt deltagare och kursdeltagare. Dessa roller påverkar 
naturligtvis varandra men detta ser jag inte som något negativt. Jag menar snarare 
att det är positivt, att när det behövs, kunna förhålla sig reflexivt till de båda 
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rollerna.  Jag har framhållit att ingen av dessa roller och ingen av dess funktioner 
varit viktigare än den andra. Det står jag fast vid i bemärkelsen att det nu i 
efterhand är min upplevelse av en sådan forskarposition att jag fått möjlighet att se 
och närma mig saker ur flera perspektiv som jag kunnat växla reflexivt emellan i 
en oslagbar kombination, varför båda rollerna varit lika viktiga. Jag har verkligen 
fått möjligheten att växla mellan ett inifrån och ett utifrån perspektiv.  
 
En sak som jag ibland märkte under fokusgruppsamtalen var att jag i perioder gick 
in i kursdeltagarrollen väldigt djupt, men också att jag ibland hade svårt att lämna 
forskarrollen till förmån för kursdeltagarrollen. Det visar på komplexiteten i den 
forskarposition i vilken jag befunnit mig. Att jag som kursdeltagare ibland gick in 
så djupt i utbytet kan också vara något mycket positivt eftersom det automatiskt 
gjort det möjligt för forskaren att få tillgång till empirin på flera plan.  
 

Om deltagande observation 
Min roll som forskare har jag i sammanhanget om deltagande observation, också 
benämnt som deltagande känd observatör. Detta på grund av att jag som 
komplement till fokusgruppsamtal också använt mig av deltagande observation 
som metod. Jag har inte haft för avsikt att genom deltagande observation finna 
något annat (eller nytt) än det som framkommit genom fokusgruppsamtalen.  
 
Som nämnts innan har deltagande observation som metod i denna undersökning 
inneburit ett förhållningssätt till kursen vilket går i nära linje med 
forskarpositionen. Deltagande observation har på detta sätt stärkt 
forskarpositionen. 
 

Framtida forskning 
Som nämndes under rubriken Generaliserbarhet? Skulle det vara mycket 
intressant att se i vilken mån det resultat som framkommit i denna studie är 
överförbart till liknande sammanhang. Ett annat ämne i ämnet, som jag kommit att 
intressera mig för är värderingar i och kring musik och musikläraryrket. 
Studenterna samtalade en hel del kring vad musik är som skolämne, som medel, 
och som (socialt) fenomen och därför kommer samtalen in på, och visar på olika 
värderingar kring detta. Jag känner till att det bedrivits en hel del forskning om 
värderingar i och kring musik och musikläraryrket och det skulle vara mycket 
intressant att ta del av forskning som undersöker den typen av frågor i ett 
interkulturellt perspektiv.  
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