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Sammanfattning  

Denna studie handlar om några musikpedagogers syn på mångkultur i sin musikundervisning samt 

föräldrars roll och föräldrars inflytande på musikundervisningen. Syftet är att undersöka och 

beskriva dessa pedagogers syn på mångkultur i sin musikundervisning samt undersöka hur de 

arbetar utifrån elev- och barngruppens kulturella bakgrunder. Vi vill även utifrån lärarnas 

perspektiv belysa föräldrars roll och föräldrars inflytande på musikundervisningen. Vi besvarar 

följande frågeställningar; ”Hur utformar några musikpedagoger sin musikundervisning för att 

tillgodose och möta elevers och barns kulturella bakgrunder?” Samt ”hur uppfattar några 

musikpedagoger kommunikationen med föräldrar gällande musikundervisningen och vad har 

föräldrar för inflytande på musikundervisningen?” 

   Vi har i denna studie valt att intervjua tre musiklärare, tre förskollärare samt en rektor. Syftet 

med att intervjua rektorn var att få en aktuell bild av en skolsituation och en hur en övergripande 

bild av musikundervisningen på en mångkulturell skola kan se ut. Samtliga intervjuade 

musikpedagoger arbetar på olika skolor. 

   Vårt resultat visar att musikundervisningen kan vara något komplext och det kan uppstå 

slitningar och utmaningar gällande mångkultur och kommunikation med föräldrar. Läroplanerna 

Lpfö 98/2010 och Lgr 11 kräver att läraren arbetar utifrån elevers och barns bakgrunder och vårt 

resultat visar att det finns en komplexitet i att tillgodose det kravet. Resultatet av studien synliggör 

att samtliga intervjuade lärare vill och försöker ta tillvara på elevers och barns kulturella 

bakgrunder men att de inte anser sig att ha kompentensen att arbeta mångkulturellt. För att 

behärska ett mångkulturellt arbetssätt krävs det en stor nyfikenhet, vilja, medvetenhet och en 

kompetens att förhålla sig till de kulturella variationer som möts i skolan. 

  Analysen av resultatet har mynnat ut i olika kategorier och vi har skapat kategorier utifrån varje 

frågeställning och vår första frågeställning resulterade i tre kategorier; den kompromissande 

läraren, den gränssättande läraren samt den tillmötesgående läraren. Utifrån vår andra 

frågeställning blev två av första frågeställningens kategorier aktuella; den kompromissande 

läraren samt den tillmötesgående läraren. 

 

Keywords: Musikundervisning, mångkultur, föräldrasamverkan.  
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Förord  

Vi vet nu att skriva en c-uppsats är väl så intensivt som ansträngande. Man måste hela tiden vara 

aktiv och drivande i sitt sökande av litteratur samt i sitt skrivande. Vi vill därför rikta ett tack till 

alla som på något sätt hjälp oss i och under denna utmaning.  

Ett stort tack till alla musiklärare, förskollärare och den rektor som har ställt upp på intervju och 

samtal med oss under arbetets gång. Och vi vill även tacka vår handledare Lars Erikson som hjälpt 

oss med uppsatsen under hela arbetets gång.   

Till sist vill vi rikta ett stort tack till våra familjer och vänner som har stöttat och inspirerat oss.  

Vi vill även ta tillfälligt i akt och tacka varandra.  

   Emilie vill tacka sin skrivpartner och vän Victoria för ett gott samarbete som har inneburit 

många skratt och givande samtal. Vi har stöttat varandra och ständigt kompletterat varandra under 

arbetets gång. Tack min vän! 

Victoria vill även rikta ett stort tack till min skrivpartner och vän Emilie. Utan dig hade arbetet 

och samarbetet aldrig blivit så roligt och intressant. Tack för det!  

 

 

Emilie Törnqvist & Victoria Harrysson  
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 1. Inledning 

Denna studie handlar om några musikpedagogers syn på mångkultur i sin musikundervisning samt 

föräldrars roll och föräldrars inflytande på musikundervisningen. Bakgrunden till vår uppsats är 

tidigare egna erfarenheter som har visat att det kan finnas utmaningar gällande 

musikundervisningsinslag på mångkulturella skolor. De utmaningar vi erfarit har handlat om 

högtider och musik, kommunikation mellan hem och skola, idrott samt religionsundervisning. 

Jonas Otterbeck (2000) och Laid Bouakaz (2007) anger att utmaningarna på mångkulturella skolor 

till exempel kan handla om religionsundervisning, sex- och samlevnadsundervisning, idrott och 

simning samt om musikundervisning. Både Otterbeck (2000) och Bouakaz (2007) lyfter att det 

möte som sker i skolan mellan olika kulturer och religionsuppfattningar kan leda till 

värdekonflikter. Vi vill med vår uppsats synliggöra mångkultur som något berikande och 

uppmuntra till att hitta lösningar samt att bemöta alla elevers, barns och föräldrars kulturella 

bakgrunder med respekt.   

   Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg (2011) framhåller att i det samhälle vi idag lever i har 

det skett stora förändringar inom skolväsendet genom att vi har rört oss mot en mer kulturell 

mångfald i samhällets helhet och det har i sig bidragit till en större acceptans och att olikheter 

respekteras. Dessa författare lyfter fram att invandrare
1
 förr har setts som ett problem i samhället 

men att de numera - både i politiska sammanhang och i skolan - ses som en resurs och som något 

positivt. 

   Att elevers och barns samt familjers kulturella bakgrunder kan krocka kan bli tydligt vid 

högtider/traditioner och det är då viktigt att skolan hittar en lösning så att ingen blir kränkt samt att 

skolan följer de styrdokument som finns. Det finns en aktuell debatt om hur skolan ska agera vid 

adventsfirande, luciatåg samt julavslutningar. Dagens Nyheter publicerar, den 25 november 2012, 

en artikel skriven av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström samt undervisningsråd Claes-

Göran Aggebo. Ekström och Aggebo påpekar att skolor gärna får gå till kyrkan i adventstider men 

att besöket inte får innehålla konfessionella inslag. Beslutet beror på att den svenska skolan, enligt 

Skollagen, är icke-konfessionell och att elever i den svenska skolan inte ska behöva utsättas för 

                                                         
1

  Invandrare – se begreppsanvändning.  
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religiös påverkan i skolan. De hävdar att folk i allmänhet ställer sig frågan om det går att vara i 

kyrkan utan att det blir konfessionellt och de hävdar att det är fullt möjligt. Ekström och Aggebo 

lyfter fram att det kan uppfattas som motsägelsefullt – en religiös högtid utan religiösa inslag men 

att det med dagens lagstiftning är det enda valet (Dagens Nyheter 2012-11-25).  

   Det finns en komplexitet i hur lärare ska förhålla sig till läroplanen och alla dess mål och krav. 

Lgr 11 slår fast att musikläraren ansvarar för att eleverna ska utveckla och få förståelse för musik 

från sin egen kultur och från andras. Många röster inom skolväsendet som har lyfts i den aktuella 

debatten har menat att de inte vet hur de ska förhålla sig mellan läroplanens krav och föräldrars 

inflytande gällande deras undervisning och utformning av innehåll. I Lpfö 98/2010 står det att 

barnen ska bli medvetna om sitt egna kulturarv och att delaktighet i andras kulturer ska bidra till 

att barnen lär sig förstå och försöka sätta sig in i andras kulturer, värderingar och villkor. I 

kursplanen för musik i Lgr 11 går följande att läsa: 

 
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. 

Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och 

betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala 

gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda 

kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskap om och i musik ökar 

möjligheterna att delta i samhällets kulturliv (Lgr 11, s 100). 

 

   I Lgr 11 står det även att skolans undervisning ska bidra till att eleverna utvecklar sina 

kunskaper för olika sorters musikkulturer. Musikläraren ska även utgå från elevgruppen, det 

innebär till exempel att knyta an till elevernas vardagliga och högtidliga sammanhang.  

  Anna Houmann (2010) hävdar att musikläraren befinner sig mellan skolans uppdrag och elevers, 

barns samt föräldrars intressen där musikläraren bör ta ställning till vad musikundervisningen ska 

innehålla. I en rapport från Skolverket, från 2006, riktas det på flera punkter kritik mot Al-

Salamskolan. Kritiken riktas bland annat mot hur skolan bedriver sin musikundervisning. Sveriges 

Radio (2006) skriver en artikel utifrån Skolverkets rapport och skriver att barnen på Al-

Salamskolan inte får lyssna på modern musik. Lärarna på skolan får heller inte använda sig av 

musikinstrument i sin undervisning med undantag för enkla rytminstrument. Abd Al Haqq Kielan 

(imam på Svenska Islamska Samfundet) berättar i Sveriges Radios artikel (2006) att det samtliga 

muslimer är ense om är att man inte ska lyssna på dålig musik. Med dålig musik avser Al Haqq 

Kielan till exempel satanistisk musik samt musik som manar till ”dåliga” saker, han tror dock inte 
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att Al-Salamskolas bild av musik är särskilt utbredd. 

   En av anledningarna till vi valt att undersöka några musikpedagogers syn på mångkultur i sin 

musikundervisning och föräldrars inflytande på musikundervisningen – är den komplexitet som 

ovanstående resonemang framhåller. Olika synsätt och åsikter kommer alltid att finnas gällande 

musikens plats i skolan, vi anser att det är viktigt för skolan att bemöta dessa synsätt och åsikter 

med respekt och arbeta fram lösningar för att få en fungerande undervisning. För att skolan ska 

fungera och göra ett så gott arbete som möjligt så krävs en god samverkan mellan hem och skola 

och inte minst i situationer då värdekonflikter kan uppstå.  

  Lgr 11 framhåller: 

 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. […]. 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 

värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbete måste därför ske i samarbete 

med hemmen (Lgr 11 s 9, egen kursivering). 

 

Det sägs i Lpfö 98/2010 att: 

 
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt 

och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen 

vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i frågan om mål och 

innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö 

98/2010, s 13). 

 

Här framkommer det tydligt att skolan står för utbildning, utveckling samt fostran av 

eleven, och samtidigt betonas det att detta arbete måste ske i samarbete med hemmen. 

Sara Högdin (2007) skriver att tidigare forskning visar att föräldrars engagemang i deras 

barns skolgång är viktigt för elevernas skolresultat (Miller 1971; Vogel 1994). Högdin 

förklarar att föräldrar som är engagerade bidrar till en positiv effekt på deras barns 

prestationer oberoende av elevernas och föräldrarnas bakgrundsfaktorer. Dahlstedt och 

Hertzberg (2011) understryker att en skola i samverkan är något att sträva mot, men innan 

skolan kan börja använda sig av den samverkan bör man uppmärksamma de utmaningar 

som både skolan och den verksamma personalen står inför.  

   Kommunikationen mellan hem och skola är trots allt en kommunikation som är 
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grundläggande för elevers och barns utveckling. Talcott Parsons (1959) skriver om hur 

läraren kan liknas vid en andra förälder för barnet och eleven samtidigt som läraren är en 

yrkesperson och representant för samhället. Parsons argumenterar för att läraren måste 

tillgodose samtliga elevers behov samt styrdokuments riktlinjer och mål. Utifrån Parsons 

(1959) påståenden försöker Lars Erikson (2004) förklara att det kan ses som att läraren 

har universella intressen. Erikson påtalar vidare att föräldrar har partikulära intressen 

vilket innebär att föräldrar först och främst ser till sitt eget barn och sitt egna barns behov. 

Dessa partikulära och universella intressen kan bidra till en spänning mellan hem och 

skola. Dahlstedt och Hertzberg (2011) lyfter att skolan inte är en neutral arena utan 

snarare en plats där konflikter ständigt dyker upp.  

  Att kulturer krockar och kan skapa slitningar är inget ovanligt, frågan är istället hur det 

bemöts. Utifrån ovanstående beskrivning av den komplexitet som finns i skolans värld 

finner vi det intressant att undersöka hur musikpedagoger, i sin musikundervisning, 

arbetar utifrån elevers och barns kulturella bakgrunder. Att vi intresserar oss just för 

musikundervisningen beror på vårt eget intresse för musik men också för att det är ett 

ämne där mötet mellan kulturer kan bli extra tydligt då det är ett kreativt, estetiskt och lite 

mer fritt ämne.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka några musikpedagogers syn på mångkultur i sin 

musikundervisning samt hur de arbetar utifrån elev- och barngruppens kulturella bakgrunder.  

Utifrån detta syfte vill vi besvara följande frågeställningar: 

 Hur utformar några musikpedagoger sin musikundervisning för att tillgodose och möta 

elevers och barns kulturella bakgrunder?  

 Hur uppfattar några musikpedagoger kommunikationen med föräldrar gällande 

musikundervisningen och vad har föräldrar för inflytande på musikundervisningen?  

1.2 Begreppsanvändning samt några avgränsningar 
Mångkultur 

Charles Taylor (1992) skriver att begreppet mångkultur ofta förknippas med ett ideologiskt 
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perspektiv, men att det inte alltid går att fastslå det som en specifik förståelse eller tolkning. 

Högdin (2007) skriver att begreppet mångkulturalism ofta används i samband med en ideologisk 

förståelse om att alla kulturer är lika mycket värda och att ingen kultur ska betraktas som bättre än 

någon annan.  

   Med mångkultur i vår uppsats avser vi kulturer, språklig mångfald och – men inte nödvändigtvis 

– religioner.  

   Trots att vårdnadshavare är den juridiska termen har vi valt att använda oss av begreppet 

föräldrar i vår uppsats.  

   Musikpedagog kommer att användas i uppsatsen eftersom samtliga intervjupersoner arbetar med 

musik inom förskolan eller grundskolan (F-6). De musikpedagoger som arbetar i grundskolan 

undervisar endast i musikämnet och de musikpedagoger som arbetar inom förskolan är 

förskollärare men som har musikansvar på sin förskola. 

   Med förskola avser vi barngrupper där barnen är mellan tre och fem år och begreppet skola avser 

årskurserna ett till sex i grundskolan. På grund av vår utbildningsinriktning har vi avgränsat 

studiens område till förskola och grundskolans tidigare år (upp till och med årskurs sex). 

   De gånger begreppet invandrare används i kapitlet tidigare forskning är det forskarnas egna ord.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Vår studie består av fem kapitel, första kapitlet är en introduktion till vårt valda ämne. Kapitlet 

som följer består av en genomgång av den valda litteraturen och tidigare forskning som är relevant 

för vårt undersökningsområde. Kapitel tre består av hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 

studie. I kapitel fyra lyfter vi studiens resultat och det femte och avslutande kapitlet innehåller 

reflektioner samt avslutande tankar.  
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2. Genomgång av litteratur och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning inom vårt valda område.  

Det finns begränsat med tidigare forskning gällande ämneskombination musikundervisning, 

mångkultur och föräldrasamverkan. Kapitlet syftar till att ge olika syn på begreppen och 

användning av begreppen. På grund av vår ämneskombination har det gjort att vi varit tvungna att 

vara bredare i vår sökning och att vi även fått ta med tidigare forskning i form av en c-uppsats som 

finns inom det kombinerade området.  

   De sökord vi använt oss av är: mångkultur, föräldrasamverkan, föräldrar, skola samt 

musikundervisning och dessa ord har vi sökt på via sökverktyget Libris och Summon.  

   Tack vare tidigare vetenskapliga studier har vi även kommit i kontakt med relevant litteratur som 

har berört områden som liknar vårt. Genom att vi har funnit en relevant författare har vi använt oss 

av de referenser som den valda författaren har utgått ifrån och det har gett oss många vidare källor.  

Vid letande av litteratur i bokhyllor har vi funnit relevanta forskare samt författare. Vi har letat på 

de hyllrader där vi tidigare hittat litteratur och där vi vet att de valda författarnas böcker finns 

placerade.  

2.1 Föräldrasamverkan i en mångkulturell skola  
Bouakaz (2007) har gjort en studie i ett invandrartätt område och studiens syfte består av att få 

kunskap om vad som främjar och hindrar föräldrasamverkan på en skola (årskurs 6-9). Ytterligare 

syfte med Bouakaz studie var att få större förståelse för hur föräldrar, med arabisk bakgrund, och 

hur lärare ser på föräldrasamverkan. Studien behandlar även hur och i vilken utsträckning 

föräldrarna har varit eller är delaktiga i sina barns skolgång. Bouakaz studie har bestått av 35 

intervjuer, 24 stycken intervjuer med föräldrar och 11 stycken intervjuer med lärare. I resultatet 

presenterar Bouakaz att föräldrarna känner att de har bristande kunskaper om det svenska 

skolsystemet och att de känner att de inte kan stötta sina barn på det sätt de skulle önska. Högdin 

(2007) skriver att tidigare studier visat på att ”elever med utländsk bakgrund har sämre 

förutsättningar, då de i mindre utsträckning än elever med svensk bakgrund får stöd av föräldrar 

och lärare” (Högdin 2007, s 97). 

    Nihab Bunar (2001) skriver att skolan enligt hans studie, definierar många föräldrar i Tensta 

som traditionsbundna och att de har dåliga kunskaper i och om det svenska språket. Det leder till 
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att deras möjligheter att bistå sina barn i skolarbetet är begränsade. Även lärarna i Bouakaz (2007) 

studie talar om olika typer av hinder, såsom språkliga svårigheter samt kulturella och religiösa 

faktorer. Bouakaz konstaterar att lärarna i studien i allmänhet upplevde svårigheter i kontakten 

med föräldrarna. Nader Ahmadi och Kerstin Söderholm Carpelan (2003) skriver att orsakerna till 

det är många och att det handlar om bristfällig kommunikation och förståelse. Annick Sjögren 

(1996) har gjort en studie där hon skriver att många av de föräldrar som upplevt den otrygghet 

som flyktingskap innebär - och den arbetslöshet som ofta följer – kan förlora självförtroendet och 

tilliten till sig själv som de skulle haft i sitt hemland. Sjögren skriver om en grupp föräldrar med 

utländsk bakgrund som kände att de var bottenskrapet på den sociala skalan. Hon påvisar vidare 

att vissa föräldrar med utländsk bakgrund kan uppleva att deras normer, värden och kultur 

betraktas som mindre värda av huvuddelen av det svenska samhället. Föräldrar som upplever 

situationen på detta sätt menar Bouakaz (2007) kan vara ovilliga att samverka med skolan på 

grund av att de inte förstår skolans värderingar och normer. 

   Dahlstedt (2007) skriver att när det gäller ”invandrarföräldrar” är det uppenbart att inte alla 

föräldrar räknas som ”resurser”. Han menar vidare att en rad studier visar att vissa föräldrar i 

mötet med skolan, tenderar att betraktas som ”problem”. Dahlstedt har gjort en studie med tre 

rektorer och ett tjugotal lärare på kommunala skolor. Samtliga rektorer i studien betonar att 

föräldrasamverkan är en naturlig och viktig del av skolans arbete, rektorerna konstaterar även att 

samverkan mellan hem och skola är nödvändig för att skolans verksamhet ska fungera. Rektorerna 

i studien påvisar även att föräldrarna har rätt till delaktighet och rätt att få en inblick i deras barns 

skolgång. Dahlstedt (2007) hävdar att invandrarföräldrar ibland kan ses som ett problem på grund 

av annorlunda bakgrunder och annorlunda värderingar. Dahlstedt betonar att alla föräldrar är – och 

bör ses – som en resurs.  

   Bouakaz (2007) skriver att avsaknaden av föräldrars deltagande i skolors arbete kan ses som att 

föräldrar inte bryr sig eller att de inte tar sitt ansvar men belyser att det också kan bero på att 

föräldrarna inte känner sig välkomna, uppskattade och att det de har att erbjuda inte anses vara 

viktigt eller betydelsefullt. Bouakaz skriver vidare att utländska föräldrars negativa intryck av 

skolan oftast beror på felaktig information, något man hört i närområdet, från släktingar, vänner 

och så vidare. Bouakaz (2007) problematiserar att föräldrar från minoritetsgrupper ibland tenderar 

att misstro skolan och utbildningssystemet - detta beror på svårigheter att få tillgång till kunskap 
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och information om det svenska skolsystemet i sig. Han menar vidare att få föräldrar engagerade 

och få dem att lära sig sina rättigheter och skyldigheter kan ta tid. Att lära sig hur man gör, vem 

man kontaktar och hur kontakter mellan hemmet och skolan fungerar i ett land som Sverige tar tid. 

Bouakaz anger att föräldrars eventuella brist på tid och olikheter mellan kultur och i synsätt kan 

utgöra hinder för en nära relation mellan hem och skola. Hans studie visar även på komplexiteten i 

de roller som föräldrar och lärare ska fylla. De ska mötas utifrån vad de har för tidigare 

erfarenheter, uppfostringsmetoder och vad de har för uppfattningar om demokrati.  

   Författarparet Elsebeth Jensen och Helle Jensen (2007) har valt att fokusera på tre tendenser i 

mötet mellan föräldrar och lärare, demokratiseringen i uppfostran, den offentliga sektorns 

marknadsanpassning och slutligen det mångkulturella samhället. Med den demokratiserade 

uppfostran menar författarparet att föräldrarnas position inte bara hade inflytande utan även barns 

åsikter lyftes. Likaså lyfter de den offentliga sektorns marknadsanpassning, de menar att den 

offentliga sektorn har gått igenom stora förändringar från central regelstyrning vid decentraliserad 

mål- och ramstyrning till en form av centraliserad decentralisering. Denna förändringar har även 

påverkat skolans roll och påverkan på uppfostran av de unga i samhället. Den tredje tendensen 

som de lyfter är det mångkulturella samhället. Författarparet menar att begreppet kultur är en 

samling av olika betydelser för den kunskap, de värderingar och hur varje individ tolkar sin 

tillvaro och utifrån det reagerar. En viktig aspekt som Jensen och Jensen (2007) lyfter är 

samarbetet med föräldrar som har en annan kultur, och hur stora skillnader det finns – sociala, 

språkliga, utbildningsmässiga och ekonomiska förhållandet som påverkar status i samhället. Det 

viktigaste syftet med föräldrasamverkan är att tillsammans, lärare och föräldrar, kunna höja 

kvalitén på barnets utbildning i både förskola och skola.  

2.2 Skolans förhållningssätt till hemmet 

I Högdins (2007) avhandling Utbildning på (o)lika villkor - om kön och etnisk bakgrund i 

grundskolan undersöks ungdomars lärande med fokus på studieengagemang och omgivningens 

påverkan. Undersökningen har genomförts på fyra kommunala skolor, i en medelstor stad i 

Sverige, genom enkäter med elever och telefonintervjuer med intervjupersoner, såsom rektorer 

och lärare. Högdins avhandling består av fyra artiklar och hon belyser att hennes fokus ligger vid 

att genom enkäter få en inblick i ungdomars erfarenhet och upplevelser av föräldrars och lärares 
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delaktighet, stöd och engagemang under skoltiden. Högdin kommer fram till att hon kan se vissa 

mönster utifrån de svar som enkäten gav, till exempel går det att urskilja att elever med utländsk 

bakgrund upplever flest restriktioner (inte tillåts delta i vardagliga aktiviteter), flickor upplever fler 

restriktioner än pojkar, samt att elever uppfattar det som att deras föräldrar visar intresse för deras 

skolgång. I Högdins avhandling framgår det även att vissa flickor med utländsk bakgrund inte får 

delta i obligatoriska undervisningsinslag såsom idrott, simundervisning och sexualundervisning.  

   Högdin (2007) har utformat tre kategorier utifrån rektorernas och lärarnas arbetssätt och 

förhållningssätt till föräldrar. I den första kategorin placerar Högdin de rektorer och personal som 

är tillmötesgående. Dessa rektorer har beslutat att skolans lärare ska ringa upp hemmet då en 

konflikt uppstår. Förhoppningen med att ha en nära kontakt med hemmet är att man ska kunna 

föra en diskussion och hitta en lösning på de problem som uppstår. Högdin framhåller vidare att 

det är viktigt att personal och föräldrar är tillfreds med lösningen på problemet. Denna kategori 

försöker tillgodose föräldrar men går inte det försöker skolan kompromissa genom att elever 

exempelvis får delta i en annan aktivitet i stället (då konflikten handlar om att elever inte får delta 

i vissa undervisningsinslag). Den andra kategorin utgörs av den personal som inte har en 

diskussion med föräldrar. I denna kategori skickar föräldrarna istället ett skriftligt intyg om att 

deras barn inte ska vara med i det specifika undervisningsinslaget. Lärarna väljer då att låta 

eleverna vara med på en annan aktivitet för att slippa konflikten med föräldrar och motsättningar 

mellan hem och skola. Den tredje kategorin består av den personal som tar strid med föräldrarna. 

Personalen strider för elevers rätt att vara delaktiga i samtliga undervisningsinslag. Personalen kan 

genom detta möta motsättningar från föräldrar där det kan gå så långt att föräldrar väljer att flytta 

sina barn till en annan skola.  

   Utifrån Högdins (2007) sätt att beskriva personalens arbetssätt kan man urskilja tre kategorier; 

den tillmötesgående personalen, den personal som kompromissar och förhandlar med föräldrar 

samt den personal som strider för elevernas rättigheter utifrån styrdokument.  

  Jonas Otterbeck (2000) har genomfört ett flertal intervjuer med lärare och flera av dem har under 

intervjuerna framhävt vikten av att kunna kompromissa och att ha förmågan att söka lösningar i de 

situationer som uppstår. Vidare finner Otterbeck att föräldrar som kommer från länder som skiljer 

sig från Sverige måste få tid på sig att lära sig våga lita på det svenska samhället och dess 

institutioner. Ett steg i detta är att våga anförtro sina barn till den svenska skolan.  
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   Att få föräldrar medvetna om vad den svenska skolan står för och gör är grundläggande för att 

föräldrar ska få ett förtroende för skolan. 

2.3 Uppfostran 

Hemmet och skolan ska enligt läroplanerna samarbeta och har ett gemensamt ansvar för barnen 

och eleverna. Åsa Aretun (2004) lyfter utbildning och fostran som två grundpelare för skolan. 

Aretun studerar utifrån en etnografisk ansats muslimska friskolor och förskolor. Hon vill belysa 

relationen den islamska traditionen får till den svenska skolan och därför belyses konflikter mellan 

hem och skola gällande vissa grundläggande värderingar, traditioner, beteenden och åsikter. 

Aretun vill försöka förklara människors tankegångar/tankesätt samt förstå deras handlingar. Hon 

skriver att samhället idag anser att föräldrar och lärare är de som är rättsligt auktoriserade att 

uppfostra eleverna. Det finns otaliga uppfattningar om hur eller vilket ansvar som ska finnas hos 

föräldrarna och skolan. Syftet med hennes avhandling var att undersöka hur barn agerar och 

fungerar i en skola som vuxna satt upp för dem. Aretun lyfter fram i sin studie att det är av stor 

vikt att skolors undervisning och uppfostran går i enlighet med familjers traditioner, normer, 

värderingar och principer. Detta går att knyta an till Högdins (2007) kategorier där en kategori 

utgörs av den personal som går familjen tillmötes.  

   En viktig och intressant aspekt Aretun (2004) under sin studies gång kommer underfund med är 

att lärare ses som en ”andra” förälder för barnet, och att eleven ska lyda och respektera läraren 

såsom han eller hon lyder och respekterar sina föräldrar. Aretun beskriver att hemmets uppfostran 

av barnet anses vara en privat sfär där skolans styrdokument och andra institutioner inte har någon 

åsikt eller makt, men hur lärarna och skolan uppfostrar eleven bevakas och iakttas på grund av att 

skolan är en offentlig plats. 

   I Aretuns (2007) avhandling försöker hon att belysa hur barn formas till sociala personer utifrån 

hur föräldrar och andra vuxna organiserar uppfostringen av barnen. Sjögren (1996) instämmer i att 

hemmet och skolan är två institutioner som präglar barnets uppfostran. Med begreppet uppfostran 

avser Aretun (2007) de praktiker som vuxna avsiktligt och medvetet formar för barnen, så att 

barnen formas till önskvärda sociala personer. Hon kopplar även begreppet uppfostran vidare till 

socialisation, som innebär läroprocesser där vuxna förmedlar sina normer, värderingar, kunskaper 

och regler för att göra barnen till fulländade medborgare i dagens samhälle. 
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2.4 Musik i och utanför skolan  

2.4.1 Musiklärarens möjligheter och skyldigheter 
Fenomenologen Houmann (2010) har gjort en studie bestående av musiklärares livserfarenheter 

gällande deras handlingsutrymme i sin undervisning. Houmann har under sina år som musiklärare, 

musiklärarutbildare samt forskare fascinerats av de möjligheter och begränsningar som 

musikläraryrket har. Hon skriver att i musikämnet krävs det att läraren inom sin profession arbetar 

utifrån sin kunskap, fantasi och kreativitet i mötet med elever. Houmann hävdar att musikläraren 

befinner sig mellan skolans uppdrag och elever samt föräldrars intressen där musikläraren ska ta 

ställning till vad musikundervisningen ska innehålla.   

  Musikpedagogen och forskaren Anna Ehrlin (2012) har gjort en studie där hon undersökt 

musikens möjligheter och funktioner i pedagogiska verksamheter. Hennes studie är genomförd i 

ett område med stor etnisk mångfald och hon skriver att området kan kallas mångkulturellt. Hon 

framhåller att musiken ska användas som ett redskap för att skapa språklig och social delaktighet. 

Ehrlin konstaterar att det är en viktig del av det pedagogiska arbetet i förskolan. De två 

musikförskolorna Ehrlins studie utgår från betraktar inte sånger och musik från andra delar av 

världen som något exotiskt. Att barnen på dessa förskolor berikas med sånger och musik från olika 

kulturer gör att musiken får en gränsöverskridande funktion gällande barns kulturella bakgrunder 

enligt Ehrlin. Det ovanliga är inte ovanligt på dessa två förskolor.  

   Mats Uddholm (1993) påtalar att alla pedagoger kan använda sig av musik i sitt arbete. Uddholm 

menar vidare att det inte finns någon färdig musikmetodik utan att alla pedagoger bör använda sig 

av den kunskap, färdighet och fantasi som de besitter. Han framhåller att många pedagoger tänker 

att ”musikundervisningen får någon annan sköta för jag kan inte”. Uddholm skriver ”den enskilda 

människans förmåga blir större om alla hennes delförmågor stimuleras” (Uddholm 1993, s 29). 

   Ehrlin (2012) belyser att musikundervisning ofta väljs bort inom förskolan. Att vissa lärare 

väljer bort musikundervisningen blir problematiskt då eleverna har mål att uppnå i musik i årskurs 

ett till tre. Alla elever och inte minst de elever med utländsk bakgrund - som inte fått någon 

musikundervisning tidigare – kan då ha svårigheter att nå upp till kunskapskraven för musik i 

årskurs två. Ulrika Bohlin (2012) instämmer i Ehrlins (2012) resonemang. Bohlin (2012) skriver 

”i dagens skola prioriteras ämnena svenska, matematik, och engelska medan till exempel musik 
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har lägre vikt och betraktas ibland som ett rekreationsämne” (Bohlin 2012). Hon skriver vidare att 

flera forskare slagit fast att kreativa ämnen har stor betydelse för elevernas trivsel och prestationer 

i övriga ämnen och att skolan måste börja kombinera kunskapsuppdraget och det sociala 

uppdraget.  

   Hans Ingvar Roth (1998) påpekar att det är viktigt att läraren i sin undervisning utgår från 

elevernas erfarenheter och att eleverna känner sig delaktiga i undervisningen. Roth framhåller att 

”kulturlivet och det religiösa livet består inte bara av den svenska majoritetsbefolkningens alster 

utan även av litteraturen, konsten och musiken från olika minoritetsgrupper i vårt land” (Roth 

1998, s 67).  

   För att förskola och skola ska kunna utveckla och lära barnen/eleverna genom olika 

uttryckssätt krävs det att pedagogen har kompetensen för att genomföra det. Ehrlin (2012) betonar 

att förskollärares kunskap i musik måste utvecklas så att pedagogen blir kompetent inom musik 

och med säkerhet kan utveckla barnens musicerande. 

2.4.2 Musik och identitet 
Jon-Roar Bjørkvold (2005) påstår att fostret redan inne i magen uppfattar ljud och kan minnas 

dem. Jessica Gottberg (2009) bekräftar Bjørkvolds (2005) påstående och menar att det ofödda 

barnet redan omges av en puls inne i magen. Gottberg (2009) lyfter vidare fram att fostret dygnet 

runt hör mammans hjärtslag samt att livet är rytmiskt redan från början. Simon Frith (1996) 

konstaterar att musiken är en nyckel till identitetsskapande för människan. Frith hävdar att utifrån 

musikens egenskaper så skapas en känsla av ett jag och ett vi. Uddholm (1993) framhåller att alla 

människor är musikaliska och att samtliga människor har ett behov av musikalisk stimulans. Frith 

(1996) betonar vidare att musiken konstruerar en känsla av identitet genom kropp, tid och 

gemenskap. Gottberg (2009) menar att musik spelar en stor och viktig roll i en ung människas liv 

och hon påtalar att det är genom musik som självkänsla och identitet skapas och prövas. Gottberg 

lyfter fram att musikämnet idag till stor del handlar om att eleverna ska utveckla sin kunskap om 

sin egen och andras kultur och att musik som kunskapsstärkare är starkt uttalad. Hon konstaterar 

även att musiken fungerar bra i skolan på grund av att den är ett naturligt uttryckssätt för 

människan. Hon konstaterar att musiken är ett medel för att skapa samhörighet och gemenskap i 

klassrummet, att den skapar solidaritet, empati och förståelse samt att den främjar barns förmåga 
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till fantasi och kreativitet.  

2.4.3 Musikens roll i kulturer  
Maria Becker Gruvstedt, Bo Ingvar Olsson och Eva Saether (2000) skriver att musik- och 

kulturskolorna som finns i Sverige inte speglar det mångkulturella samhälle vi idag lever i och att 

musiklärarutbildningen inte ger tillräcklig beredskap för arbete i ett mångkulturellt samhälle.  

Dan Lundberg, Krister Malm och Owe Ronström (2000) skriver vidare att musik inte går ihop 

med vissa kulturers kulturella värderingar. Lundberg m.fl (2000) skriver om eleven Nabu Poli. 

Nabu är den första assyrier som studerat vid musikvetenskapliga institutionen på Stockholms 

Universitet. Nabu pappa Aziz arbetar som musiklärare på Musikhögskolan i musikvetenskap. Han 

säger: 

… om man tittar på dom grupper som finns i svenska samhället, så saknas definitivt de från 

Mindre Asien och från Mellanöstern i den akademiska världen. Och inte alls på musikämnet. Det 

kanske beror på kulturen, att man inte anser att musik är viktigt, att man inte ska satsa på 

musikbana och speciellt inte en teoretisk, som musikvetenskap. I en del fall kanske till och med 

på religionen (Lundberg, Malm och Ronström 2000, s 124). 

 

I Aziz hemland motarbetade kyrkan musikutövning och därför anser han det extra viktigt att ta 

tillvara på möjligheten till musikutbildning i Sverige.  

   Anna Marmvik och Martina Jonasson (2009) har i sin c-uppsats gjort en intervjustudie där deras 

syfte är att undersöka hur musiklärare hanterar situationer där undervisningen hamnar i konflikt 

med elevers livsåskådning. Inledningsvis tar författarna upp en problematik där en elev anser att 

han/hon inte ska vara med i luciatåget eftersom han/hon inte tror på Gud. Eleven kunde varken 

sjunga eller lyssna på svenska traditionsenliga sånger då eleven var orolig att det stred mot 

hans/hennes religion. Marmvik och Jonasson ställer sig frågan hur musikläraren bör agera i en 

sådan situation. I resultatet skriver författarna att de värdekonflikter som uppkom ofta uppkom i 

samband med Jul och Lucia samt att det främst var tjejer som uppgav att de inte kunde delta på 

grund av deras livsåskådning. Marmvik och Jonasson påpekar även att det fanns, de av lärarna, 

som inte ansåg att trosuppfattningar hörde hemma i skolan och likadant med de elever som av 

någon anledning inte ansåg sig kunna sjunga den aktuella sångtexten. Dessa värdekonflikter 

hanterade de intervjuade lärarna på olika sätt, främst skedde det genom dialog mellan de berörda 

parterna, lärare, elev, förälder och rektor. Det lärarna ville få ut av dialogen var att tillsammans 
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med eleven finna lösningar och få en möjlighet att höra elevens syn på situationen. Ett annat sätt 

för lärarna att hantera dessa värdekonflikter var att hänvisa till styrdokumenten. Lärarna använde 

sig också av förebyggande metoder som att avdramatisera texter och de gjorde också 

kompromisser där de uteslöt vissa ord eller verser ur en sång. Marmvik och Jonasson belyser att 

många utav lärarna i studien var även noga med att påpeka vikten av att respektera de olika 

livsåskådningarna som finns. 

   Otterbeck (2000) skriver att det hör till ovanligheterna att föräldrar, på grund av religiösa skäl, 

har invändningar mot musikundervisningen men att det händer. Ofta är kritiken riktad mot att 

eleverna sjunger kristna sånger men det kan också förekomma de föräldrar som inte tycker om att 

läraren använder sig av popmusik i musikundervisningen. Föräldrarna framhåller att popmusik 

uppmuntrar barn till ett omoraliskt beteende och till trotsighet mot föräldrarna. Otterbeck belyser 

att musik har varit ett debatterat ämne i, exempelvis, den muslimska världen ända sedan islams 

början. Han belyser vidare att musikens vara eller inte vara har varit omdiskuterat och det finns 

otaliga åsikter. Otterbeck synliggör en vanlig åsikt bland muslimska lärda är att det inte finns 

några direkta negativa omdömen om musik i Koranen men att inte alla muslimer är tillåtande. 

Otterbeck skriver att det berättas om den mycket kände och respekterade teologen al-Ghazali som 

ansåg att det var en religiös akt att gå in i ett hus där musik framfördes för att slå sönder 

instrumenten och stoppa sångerna. Otterbeck redogör för att det negativa, som finns om musik i 

den muslimska traditionen, inte direkt är kopplat till musiken utan till den roll som den har spelat 

när det gäller ett lössläppt och omoraliskt leverne.  

   Francia Guadualupe (1998) instämmer i Otterbecks (2000) resonemang och hon skriver att det i 

undervisningssituationer kan uppstå värdekonflikter gällande musikstilar såsom rock, pop samt 

sånger om kärlek. Guadualupe (1998) skriver om ett fall där två muslimska tjejer i Sigtuna blev 

befriade från musikundervisningen. I brevet till Sigtunas utbildningskontor så skrev tjejernas 

pappa följande: 

 
… jag  NN och MM föräldrar till dessa barn vädjar utbildnings nämnden att ni behandlar mina 

barn ansökan fort och ger dispens till dem från musik undervisningen på grund av religiösa skäl 

dels är det förbjudet i islam att lyssna på musik eller att sjunga musik eller att spela musik. Mina 

barn känner sig att de begår brott och det blir konflikt hos dem med sin tro när läraren tvingar 

mina barn att gå i musik lektion (Brev till Utbildningskontoret, Sigtuna kommun, 1995-10-12). 

 

Guadualupe (1998) ställer sig frågan till vilken grad är den kommunala skolan mogen och villig 
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att ingripa ett mångkulturellt perspektiv i undervisningen? Guadualupe ställer sig frågande till om 

en elev kan få dispens i ett helt ämne? Var går gränsen? Hon avslutar med att skriva att dessa 

frågor är omdiskuterade i såväl Utbildningsdepartement, Skolverk, kommuner som skolor.  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning och fortsatt problematisering  
Sammanfattningsvis kan man säga att den tidigare forskningen antyder att det kan finnas vissa 

utmaningar i mångkulturella skolor. Den tidigare forskning och litteratur vi tagit del av berör inte 

sällan islam när ovanstående författare skriver om och kring mångkultur, vi har dock försökt söka 

bredare än så. 

   Tidigare forskning belyser att utmaningar på mångkulturella skolor kan handla om 

föräldrasamverkan och undervisningsinslag såsom idrott, simning, biologi samt 

musikundervisning. Forskningen antyder även att det svenska samhället har förändrats och att 

samhället idag ser det mångkulturella som en resurs. Flera författare argumenterar för att lärare 

idag inte får den utbildning som krävs för att kunna undervisa mångkulturellt, inte minst i 

musikundervisningen, och att det är något som behöver förändras.  

   Den tidigare forskningen konstaterar att en god föräldrasamverkan är grundläggande för elevers 

och barns skolgång och för att en lärare ska utforma sin undervisning på bästa sätt.  

   Inom ämneskombinationen föräldrasamverkan, mångkultur och musikundervisning betonas 

forskarvärlden vikten av vidare forskning och utbildning av att förstå värdekonflikter, att få 

kulturer att mötas och samarbeta i skolan med alla skolans styrdokument. Eftersom den tidigare 

forskningen knappt belyst lärares syn på mångkultur i sin musikundervisning har vi valt att utföra 

en studie inom detta område. Eftersom vi upptäckt att det finns en lucka i forskningen gällande 

den valda ämneskombinationen genomförde vi en intervju med en rektor, Glenn, för att få 

inspiration och infallsvinklar till våra samtalsområden till våra kommande intervjuer. Vi är 

medvetna om att Glenns svar till viss del styr innehållet i våra intervjuer. Vi får vi ta den väg som 

rektorn beskriver då det finns en lucka i den tidigare forskningen. Våra frågeställningar blev 

således: hur utformar några musikpedagoger sin musikundervisning för att tillgodose och möta 

elevers och barns kulturella bakgrunder? Hur uppfattar några musikpedagoger kommunikationen 

med föräldrar gällande musikundervisningen och vad har föräldrar för inflytande på 

musikundervisningen? 
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3. Tillvägagångssätt 

I följande kapitel kommer vi att presentera vårt val av forskningsmetod, intervjupersoner, 

genomförande av studien samt våra egna reflektioner kring studiens kvalitet. Till att börja med 

redogör vi för vårt val av metod och kapitlet fortlöper med hur genomförande, analys, bearbetning 

och så vidare har gått till.  

3.1 Val av metod 
Vårt syfte är att undersöka och beskriva några musikpedagogers syn på mångkultur i sin 

musikundervisning samt undersöka hur de arbetar utifrån elev- och barngruppens kulturella 

bakgrund. Vi vill utifrån lärarnas perspektiv även belysa föräldrars roll och föräldrars inflytande på 

musikundervisningen. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) belyser att utifrån det ämne 

som intervjuaren lyfter är det intervjupersonens livsvärld och relation till ämnet som är centralt i 

den kvalitativa forskningsintervjun. I dessa intervjuer får den intervjuade möjligheten att med egna 

ord formulera sina tankar, åsikter och erfarenheter. Författarna beskriver intervjuarrollen på två 

olika sätt; antingen är intervjuaren malmletare eller resenär. De beskriver malmletaren som någon 

som tar fram något värdefullt och att kunskapen finns att bli upptäckt i intervjupersonens inre. 

Intervjuaren gräver ur intervjupersonens rena erfarenheter och söker kunskaper som är fria från 

ledande frågor. Den kunskap som framkommer förändras inte av omvandlingen från muntligt 

samtal till utskrift. Resenären är däremot någon som är på väg till ett avlägset område och väl där 

uppmuntrar invånarna att berätta sina egna historier om sin livsvärld och samtalar med dem. Kvale 

och Brinkmann belyser vidare att ”resan leder kanske inte bara till ny kunskap: resenären kan själv 

förändras. Resan kan sporra till en reflektionsprocess som ger intervjuaren ny självförståelse och 

blottlägger värden och vanor som tidigare har tagits för givna i resenärens hemland” (Kvale & 

Brinkmann 2009, s 64). Utifrån Kvale och Brinkmanns resonemang så placerar vi oss själva som 

resenärer.  

   Våra frågeställningar är av kvalitativa slag och vårt fokus ligger på de intervjuade lärarnas 

uppfattningar och personliga erfarenheter. Intervjuerna vi genomförde är av semistrukturerade 

karaktär. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att i den kvalitativa forskningsintervjun är det 

samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen som skapar kunskap. För att genomföra en 

lyckad kvalitativ forskningsintervju krävs det – från forskarens sida - en god kunskap om det ämne 
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intervjun är ämnad för. Författarna framhåller vidare att frågorna i en kvalitativ forskningsintervju 

ska vara öppna, korta och koncisa. En förutsättning för att ställa dessa korta och koncisa frågor är 

att ha kunskap inom intervjuområdet så att det finns en möjlighet till adekvata följdfrågor utifrån 

den intervjuades svar.  

   Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att intervjuaren bör skapa en god kontakt med 

intervjupersonen genom att visa respekt och förståelse samt genom att uppmärksamt lyssna och 

visa intresse för vad intervjupersonen berättar. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att 

intervjuaren behöver vara medveten om att den intimitet och öppenhet som intervjun präglas av, 

kan vara förförisk på grund av att intervjupersonerna kan komma att ångra vad de berättar. Med 

det i åtanke har vi utformat våra intervjuer. På grund av forskningsluckan som fanns valde vi att 

genomföra en startintervju med rektorn och vi är medvetna om att detta har påverkat 

samtalsområdena i våra intervjuer. Vi gjorde intervjun med rektorn eftersom den tidigare 

forskningen gav oss begränsad inspiration till en kommande intervjuguide. Kvale och Brinkmann 

skriver att en god intervjuperson ”är samarbetsvilliga och välmotiverade, de är vältaliga och 

kunniga. De är sanningsenliga och konsekventa, de ger koncisa och precisa svar på 

intervjufrågorna, de ger sammanhängande redogörelser och motsäger hela tiden inte sig själva 

[...]” (Kvale & Brinkmann 2009, s 181). Dessa kriterier har legat till grund för vårt val av 

intervjupersoner. 

3.2 Val av intervjupersoner samt förskolor och skolor 

I en kvalitativ studie vill forskaren komma åt variation och nyanser exempelvis i sitt val av 

intervjupersoner. Vår studies intervjupersoner har möjlighet att belysa flera åsikter, perspektiv, 

erfarenheter och upplevelser utifrån deras bakgrunder. Valet av intervjupersoner genomfördes efter 

rundringning till olika skolor som vi varit i kontakt med tidigare under vår utbildning men även till 

skolor som vi inte har varit i kontakt med tidigare. De valda intervjupersonerna finns dels i en 

medelstor stad i Sverige samt på en mindre ort i Sverige. Valet att intervjua musikpedagoger beror 

först och främst på att det är det ämne vi själva är mest intresserade av samt att i musikämnet blir 

det ofta tydligt att kulturer möts och interagerar med varandra. Att vi valt att inrikta oss på 

pedagoger som arbetar med musikundervisning ledde till att valet blev begränsat. Att dessutom 

hitta musikpedagoger som var villiga att ställa upp på en intervju visade sig inte vara helt enkelt. 
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Att vi valde att intervjua både musikpedagoger är för att vår utbildning är F-6.  

   Vi ville med våra intervjupersoner få en bredd i resultatet och för oss var det viktigt att få 

intervjupersoner och från olika skolor som hade olika erfarenheter för att kunna synliggöra att det 

inte bara finns en väg att gå med sin undervisning. Intervjupersonerna har blivit tillfrågade på 

grund av deras erfarenheter men även på grund av deras arbetsplats. Vi har valt att intervjua en 

rektor, musikpedagoger på mångkulturella skolor och förskolor, skolor med mindre utpräglad 

mångkulturalism samt en förskola där få barn med utländsk bakgrund finns representerade. Detta 

urval ger oss en syn på hur musikundervisningen kan ske och hur den kan se olika ut beroende på 

den elev- och barngrupp musikpedagogen har framför sig. Hur kan några musiklärare arbeta och 

resonera kring mångkultur i sin musikundervisning.  

   Intervjupersonerna i vår uppsats består av fyra kvinnor och tre män varav tre är förskollärare, tre 

är musiklärare och en är rektor på en F-6 skola.  

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Utifrån vetenskapsrådets (2011) God forskningssed beskrivs fyra forskningsetiska principer 

gällande intervjupersonernas individskydd. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

   Utifrån dessa krav har vi fått intervjupersonernas samtycke att delta i vår studie och de har gjorts 

medvetna om att det är frivilligt att delta. Vi har informerat samtliga intervjupersoner om att de när 

som helst under intervjun har rätt att avbryta samt att de kan välja att inte besvara frågor de inte 

känner sig bekväma med att besvara. Vid bokning av intervjuerna fick samtliga lärare information 

om att vår uppsats kommer att beröra musik, mångkultur och föräldrasamverkan. Vi har 

informerat samtliga intervjupersoner om konfidentialitetskravet där vi varit noga med att 

informera om att vi är de enda som har tillgång till intervjumaterialet samt att vi är de enda som 

känner till deras riktiga identiteter. För att skydda intervjupersonernas integritet har vi valt att 

skydda varje persons riktiga identitet genom att ge dem fiktiva namn samt att inte nämna arbetsort 

eller arbetsplats. Det enda som pekar på deras riktiga identitet är kön, ålder, bakgrund och yrke. Vi 

har även informerat våra intervjupersoner om att intervjuerna är underlag för vår uppsats och att 

det är det enda ändamålet. Det inspelade intervjumaterialet kommer att förstöras efter att 

uppsatsen blivit godkänd.  
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3.4 Från frågeställningar till intervjuområden  

Inledningsvis av vårt uppsatsarbete genomförde vi en intervju med en rektor för att ta del av en 

aktuell skolsituation i ett mångkulturellt sammanhang. Genom intervjun fick vi insyn och 

övergripande information om hur den specifika skolan arbetar med kommunikation mellan hem 

och skola. Rektorn, Glenn, gav ett flertal exempel på hur kommunikation mellan hem och skola 

kan ske. Han menade att det kan se väldigt olika ut beroende på situation och vilka som är 

inblandade.  

 
Min erfarenhet är att det är jätte svårt att få föräldrarna att komma på föräldrasamverkan. 

Föräldrar har fullt upp, jobbar dom har dom fullt upp och är helt slut när de kommer hem. Förra 

året anordnade vi en helkväll åt föräldrarna, vi fixade barnvakt åt dom och sen ordnade vi med 

mat och tolkar. Allt för att föräldrarna skulle kunna komma. (Glenn) 

 
Jag märker att i ett område som det här så litar föräldrarna jätte mycket på oss här i skolan. 

Föräldrar med skilda bakgrunder kommer till skolan och vissa är misstänksamma mot 

institutioner. Men många gånger har dem en väldig respekt för skolan och vad lärarna gör. 

(Glenn) 

 

Vi berörde även musikämnet och han gav oss en djupare förståelse kring de utmaningar som kan 

finnas inom musikämnet. Utifrån intervjun med Glenn har vi utformat samtalsområden inför våra 

intervjuer med musikpedagoger (se bilaga 1). För att skapa en god samtalston inledde vi våra 

intervjuer med att be lärarna att berätta om sin utbildning, sitt arbete och sin skola. Vi fortsatte 

med att fråga om deras musikundervisningsinnehåll, samt vad elevernas språk, kulturer och 

religioner har för betydelse för deras musikundervisning. Ett annat samtalsområde var hur 

musikpedagogernas kommunikation med föräldrar ser ut, utifrån deras svar frågade vi vad 

föräldrar har för inflytande på musikundervisningen. Vi gav en fallbeskrivning utifrån våra 

tidigare erfarenheter, för vi ville få ett konkret exempel på där musikundervisningen möter det 

mångkulturella. Att placera sig som resenärer innebär att man gör ”en resa” till ”ett främmande 

land” där man besöker ”lokalbefolkningen”. Att då ta med sig en fallbeskrivning utifrån kan ses 

som motsägelsefullt men vi kände att det var viktigt. Vi ville få samtliga musikpedagoger att 

resonera kring följande: Det var luciaövning och eleverna på den aktuella skolan skulle sjunga 

sången Vi komma, vi komma från pepparkakeland - där en av sångens verser avslutas med ordet 

pepparkakegris. Det som skedde var att flera av de muslimska eleverna stod och höll för munnen 

för att de inte fick sjunga gris för sina föräldrar. Vidare blev det sedan en diskussion mellan 

hemmet och skolan då hemmet ansåg att eleverna inte skulle sjunga sången. Ett flertal av lärarna 
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blev överraskade över att det blev en sådan reaktion då lärarna bara såg det som ett ord eller en 

form på en kaka. Vi frågade intervjupersonerna hur de skulle hantera en liknande situation.  

   Vi ansåg att det var av stor vikt att samtliga intervjuade musikpedagoger fick denna 

fallbeskrivning på grund av att vi ville få samtliga musikpedagoger att reflektera kring ett 

scenario. För oss var det viktigt oavsett om de varit med om det, om det är troligt att de kommer 

vara med om det eller inte. Det är alltid viktigt att fundera kring hur man skulle hantera en viss 

situation oavsett om det är troligt att musikpedagogen hamnar i den eller inte. Risken med att 

presentera en fallbeskrivning är att de inte talar fritt utan att vi ger dem en situation som de måste 

försöka lösa, resultatet av det kan bli att intervjupersonerna känner sig begränsade i sina svar eller 

resonemang. Det finns också en risk att intervjuaren inkräktar på ”lokalbefolkningens” territorium 

genom att införa något ”nytt” i ”det främmande landet”.  

3.5 Studiens genomförande 
Intervjuerna har genomförts på intervjupersonernas respektive arbetsplatser och två av 

intervjuerna har genomförts via telefon. Tidsintervallen för intervjuerna har varierat från en 

halvtimme till cirka en timme. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en studies tillförlitlighet bygger på att kontrollera. Det 

innebär att forskaren antar en kritisk syn på sin analys och motverkar selektiv perception och 

snedvriden tolkning. Vi anser att vi inte ger en snedvriden tolkning utan redogör för det väsentliga 

som framkommit under intervjuerna.  

   Då vi inte har haft någon relation till intervjupersonerna är risken liten att vi ska ha påverkat 

intervjupersonernas svar och resonemang. Eftersom mycket fokus inför våra intervjuer lagts på att 

formulera öppna samtalsområden har vi även under intervjuerna varit medvetna om att inte 

försöka ställa ledande eller vinklade frågor och lyfta fram ett samtal kring områdena. Vi anser att 

detta leder till att vi genomfört en tillförlitlig studie.  

   Under intervjuerna var en av oss den som intervjuade och den andra antecknade för att upptäcka 

om det var något som missades under intervjun. Vi gjorde på detta sätt för att öka chansen att 

fånga upp fler frågor eller ämnen som vi ville lyfta upp och diskutera. Samtliga intervjuer spelades 

in via dator och vår analys inleddes med transkribering av samtliga intervjuer i samband med att 

de genomfördes. Intervjuerna har transkriberats ordagrant för att inte gå miste om något 
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intervjupersonerna berättade om och vi valde även att markera i texten om det var ett särskilt ord 

som betonades, när längre tystnad uppstod och även när skratt eller fniss förekom under 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att om forskaren gör på ett sådant sätt så är 

det näst intill omöjligt att forskaren missar något som kan vara av vikt.  

   Vi har valt att behålla citaten i talspråk för att - i den mån det är möjligt – behålla lärarnas egna 

formuleringar. Vi har däremot modifierat vissa av formuleringarna för att göra texten mer lätt 

förståelig, det kan till exempel innebära att vi tagit bort utfyllnadsord såsom mm, eh, hm. Det kan 

även innebära att vi ändrat om i någon ordföljd för att göra den specifika meningen lättare att 

förstå. Efter transkribering och utskrift av intervjumaterialet läste vi intervjuerna ett flertal gånger 

– för oss själva samt högt för varandra. Genom att läsa högt för varandra har det hjälpt oss att 

upptäcka fler intressanta aspekter än vad vi upptäckt när vi läst tyst och enskilt. Efter att ha 

sammanställt den relevanta information vi fått under intervjuerna strukturerade vi informationen 

utifrån områden.  

3.6 Bearbetning och analys 
Kvale och Brinkmann (2009) påvisar att det finns två olika typer av analysmetoder när forskaren 

analyserar sina intervjuer. Den ena metoden fokuserar på meningen och vad det är 

intervjupersonen säger, den andra metoden fokuserar på språket, hur intervjupersonen uttrycker 

sig. Vi har i vår analys valt att fokusera vad det är som sägs under intervjuerna och på meningen. 

I vårt analyserade material har vi använt oss av meningskoncentrering för att göra analysen och 

vår insamlade data mer lätthanterlig. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att 

”meningskoncentrering innebär att man drar samman intervjupersonens yttranden till kortare 

formuleringar. Långa uttalande pressas samman i kortare stycken, där huvudinnebörden av det 

som sagts formuleras om i några få ord” (Kvale och Brinkmann 2009, s 222).  

   Analysen sker i fem steg; det första steget består av att forskaren läser igenom hela intervjun för 

att få en känsla av intervjuns helhet. Efter det första steget fastställer forskaren de naturliga 

meningsenheterna som uttrycks av intervjupersonen. Det tredje steget består av att forskaren 

formulerar det tema som dominerar och tematiserar uttalandena utifrån intervjupersonens 

synvinkel – som de uppfattas av forskaren. Det fjärde steget består av att ställa frågor till 

meningsenheterna utifrån undersökningens syfte och i det avslutande steget knyts hela intervjuns 
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centrala teman samman i en deskriptiv utsaga.  

Utifrån lärarnas svar vill vi synliggöra några musikpedagogers syn på elevers och barns kulturella 

bakgrunder samt hur de uppfattar kommunikationen med föräldrar samt vad föräldrar har för 

inflytande på musikundervisningen. Vi kommer att placera ut musikpedagogerna i kategorier – 

med inspiration från Högdins (2007) kategoriseringar.  

   Ämneskombinationen musikundervisning, föräldrasamverkan och mångkultur finns det 

sparsamt med forskning om och i takt med att det kommer mer forskning inom området kan 

lärarna komma vidare i sin process och sitt förhållningssätt.  
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4. Studiens resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat. Utifrån lärarnas svar vill vi synliggöra 

några musikpedagogers syn på elevers och barns kulturella bakgrunder samt hur de uppfattar 

kommunikationen med föräldrar samt vad föräldrar har för inflytande på musikundervisningen. 

Utifrån lärarnas svar och resonemang skapar vi kategorier och det ger oss svaret på våra 

frågeställningar. 

4.1 Presentation av musikpedagoger 

Maria, förskollärare 

Maria är i 50 års ålder. Hon har gått förskollärarutbildningen och examinerades 1986. Hon har 

arbetat som förskollärare sedan dess och har arbetat på ett fåtal förskolor. På den förskolan hon nu 

arbetar, har hon arbetat på under 21 års tid. På Marias förskola finns det endast ett fåtal barn och 

familjer med utländsk bakgrund.  

Klas, musiklärare 

Klas är runt 45 år gammal. I många år har Klas arbetat inom den kommunala musikskolan men 

sedan 11 år tillbaka jobbar han som musiklärare på en F-6 skola. På denna skola är Klas den enda 

musikläraren och hans tjänst som musiklärare är en heltidstjänst. Klas arbetar på en skola där 

många olika nationaliteter finns representerade.  

Fathima, förskollärare 

Fathima är i 30 års ålder. Hon studerar till lärare och arbetar sedan flera år tillbaka i förskoleklass 

på en muslimsk friskola. På friskolan har samtliga elever utländskt bakgrund. Fathima och hennes 

familj har sina rötter i Afrika.  

Miryam, förskollärare 

Miryam är i 35 års ålder. Hon avlade sin lärarexamen (grundskolans tidigare år) våren 2009. 

Sedan dess har Miryam arbetat på två förskolor. Miryam arbetar nu på en förskola där de allra 

flesta barnen och familjerna har utländsk bakgrund. Miryam har själv utländsk bakgrund och hon 

kom till Sverige för cirka 10 år sedan.  
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Stefan, musiklärare 

Stefan är i 50 års ålder. Han är musiklärare på en F-6 skola och är ensam om att ha denna tjänst på 

skolan. På skolan där han arbetar har de flesta av barnen och familjerna utländsk bakgrund. Stefan 

har arbetat på skolan sedan 1999 och tidigare har han arbetat som instrumentallärare på den 

kommunala musikskolan.  

Lisette, musiklärare  

Lisette är i 40 års ålder. Hon är utbildad musiklärare med inriktning mot grundskola och 

gymnasium. Lisette har arbetat som musiklärare i 14 år och på den skolan hon arbetar nu har hon 

arbetat i sju år. Skolan hon arbetar på är en mångkulturell skola där över 90 % har ett annat 

modersmål än svenska.  

4.2 ”Musiken är ett tacksamt verktyg för att ta tillvara på barns och elevers 

kulturella bakgrund” 

   Utifrån läroplanens krav valde vi att fråga våra intervjupersoner hur de tar till vara på 

elevernas/barnens bakgrund samt hur de utformar och arbetar med det i sin musikundervisning. 

Svaren är varierande och det är tydligt att samtliga lärare arbetar olika och olika mycket med att ta 

tillvara på elevernas och barnens bakgrunder. Stefan och Klas svarar att de inte strängt utgår från 

de bakgrunder som finns i klassrummet men att de båda arbetar med att lyfta in olika kulturer i 

musikundervisningen. Detta genom att spela låtar och eventuellt sjunga på ett annat språk.  

 
Jag anpassar kanske inte undervisningens innehåll till alla individer och deras bakgrunder men 

jag försöker ju hitta musik från andra kulturer. Det kan vara musik – som har anknytning till flera 

elever – som vi lyssnar på eller som vi sjunger. (Klas) 

 

Jag kan känna att jag drar mindre nytta av elevernas bakgrund nu än vad jag gjorde när jag 

började på skolan. Det beror bland annat på att man är ganska styrd av läroplanen och det tror jag 

att alla lärare är i sina ämnen. Lärare börjar känna att det inte finns så mycket plats för 

improvisation. (Stefan) 

 

Stefan uttrycker att han gärna vill ta till vara på elevernas bakgrunder och deras olika kulturer men 

att han känner att det inte längre finns tid eller utrymme för att ”sväva ut”
2
 med 

musikundervisningen. Han berättar om en musikal som de genomförde på skolan för några år 

sedan: 

                                                         
2

  ”Sväva ut” Stefan menar att det inte finns tid till improvisation på lektionstid på grund av att läroplanens krav. 
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Vi gjorde en musikal med alla elever i årskurs 5 där vi, tillsammans med hela arbetslaget, under 

hösten arbetade med musikalen i princip alla ämnen. Eleverna fick själva bestämma vad den 

skulle handla om och de kom fram till att de ville göra en resa. I den resan besökte vi huvuddelen 

av de länder eleverna härstammade från och det var omkring 15 stycken länder. Då fick vi 

naturligt leta upp musik från de länderna. Musik och mat var det som eleverna lyfte i varje land 

de åkte till. Hade någon föreslagit det idag hade det inte varit någon lärare som hade hängt på. 

Lärare är stressade över att hinna med allt och utrymme för något annat finns inte längre (Stefan) 

 

Utifrån ovanstående resonemang menar Stefan att det förr fanns större frihet och ett större 

utrymme att ”sväva ut” med sin musikundervisning. Stefan säger att möjligheten till att ta tillvara 

på alla elevers olika kulturella bakgrunder är svårt samt att han inte vet hur, liknade resonemang 

lyfter Gruvstedt, Olsson och Saether (2000) upp att musikundervisningen inte speglar det 

mångkulturella samhälle vi faktiskt lever i idag. 

   Miryam lyfter fram att hon tycker att det är av stor vikt att förskoleverksamheten bekräftar vad 

barnen har med sig sedan tidigare - att alla barn i verksamheten får känna sig bekräftade och att 

det de har med sig är värdefullt och viktigt.  

Vi försöker sjunga något från allas kulturer, häromdagen googlade jag efter folkdanser från alla 

nationaliteter som finns i barngruppen och jag såg glädjen när de kanske kände igen sig själva 

och jag såg hur de strålade (Miryam). 

 

Maria, som arbetar på en förskola som har få barn som är från andra länder, menar att personalen 

på förskolan försöker ta till vara på de olika länder som barnen kommer ifrån, det vinner alla i 

verksamheten på påpekar hon. 

Musiken är ett tacksamt verktyg för att ta tillvara på kulturella bakgrunder. Vi har exempelvis ett 

barn med en pappa från England, och då har vi sjungit en del engelska sånger och barnet har 

även haft med sig böcker på engelska och visat. Vi har även några barn som kommer från 

Holland och de har ofta med sig bilder från Holland och de har även haft med sig bilder från 

deras julfirande i Holland. Vi pratade då om hur de hade firat och vi lärde oss en Holländsk 

julsång. (Maria) 

 

Stefan menar att han är nyfiken och vill få eleverna delaktiga och få dem att känna att deras 

bakgrunder och erfarenheter är betydelsefulla.  

 
Kontakten med eleverna handlar också om att förstå deras bakgrund. Jag frågar mycket och när 

vi kommer in på udda instrument – jag spelar själv grekisk folkmusik och spelar ett instrument 

som heter bouzouki – och där tycker de svenska barnen att det är ett jätte häftigt instrument 

medan barn från Turkiet berättar att de har ett sådant instrument hemma. För att följa upp det 

frågar jag vad instrumentet heter hemma hos dem och de kan berätta att den heter si och att den i 

Irak heter så. Genom detta kan man komma in på samtal och de har en massa kunskap som jag 

inte har. Det blir ett utbyte där jag som musiklärare känner att jag vill förmedla mycket kulturarv 

som finns i Sverige för det kan de inte så mycket om. (Stefan)  
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Det är endast Lisette, som uttryckt att elevernas kulturella bakgrund inte har någon betydelse för 

undervisningen. Hon menar att hon inte kan se hur elevernas bakgrunder och kulturer skulle 

påverka hur hon utformar sina musiklektioner.  

 
Jag sjunger mest sånger med svensk text. Musiken varierar beroende på vad vi pratar om. Läser 

vi om schlagern så sjunger vi schlager, läser vi om bluesen så sjunger vi någon blues och så 

vidare. (Lisette)  

 

    Alla musikpedagoger utom en menar som Roth (1998) att det är viktigt att 

undervisningsinslagen är påverkade av och utgår från elevernas erfarenheter så att eleverna känner 

sig delaktiga.  

   Utifrån Högdins (2007) kategoriseringar har vi placerat ut våra intervjuade musikpedagoger i tre 

kategorier som är inspirerade av Högdins egna kategoriseringar. Vi har skapat våra kategorier 

utifrån lärarnas syn på mångkultur i sin musikundervisning. Vår frågeställning som legat till grund 

för våra kategorier är: Hur utformar några musikpedagoger sin musikundervisning för att 

tillgodose och möta elevers och barns kulturella bakgrunder?  

Vi har valt att benämna de tre kategorierna för den kompromissande läraren, den gränssättande 

läraren samt den tillmötesgående läraren.  

I den första kategorin, den kompromissande läraren, har vi placerat Klas, Stefan och Maria. De 

påvisar att de vill ta till vara på elevernas och barnens kulturella bakgrunder men att de i första 

hand förhåller sig till läroplanen samt övriga styrdokument. Under våra intervjuer har de betonat 

att de gärna vill arbeta mer med elevernas och barnens kulturella bakgrunder i deras undervisning 

men att de inte riktigt vet hur de ska gå tillväga. De menar att de inte har någon utbildning i att 

arbeta mångkulturellt och att de saknar den kompetensen. Denna grupp påpekar även att det inte 

finns tidsutrymme att ta tillvara på samtliga elevers och barns kulturella bakgrunder. Klas berättar 

under intervjun att han försöker sjunga sånger på olika språk och ger exempel på sånger som är på 

svenska, engelska och jiddisch. Under intervjun får vi känslan av att Klas vill mer än vad han får 

uttryck för i sin undervisning. Låtarna han gav exempel på har inte någon direkt anknytning till 

eleverna men de täcker läroplanens mål.  

   I den andra kategorin den gränssättande läraren, placerar vi endast Lisette. Hon säger att hon 

gör det hon ska, utifrån det uppdrag hon har och att arbetssättet är detsamma oavsett elevgrupp. 

Lisette sade att hon endast tar upp elevernas kulturella bakgrund när det uppstår konflikter eller 
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när det blir en klassrumsdiskussion. Hon hävdade under intervjun att hon inte såg hur elevernas 

kulturella bakgrund skulle kunna påverka musikundervisningens innehåll, hon menade att oavsett 

elevgrupp så har hon samma styrdokument att rätta sig efter och att det är en fråga om att 

prioritera vad musikundervisningen ska innehålla.  

  Den tredje och sista kategorin, den tillmötesgående läraren, utgörs av de lärare som betonar 

vikten av att alltid ta tillvara på elevernas och barnens kulturella bakgrunder för att främja 

elevernas och barnens utveckling och skolgång. I denna kategori har vi placerat Miryam och 

Fathima utifrån deras syn på mångkultur. De påtalar under intervjuerna hur de aktivt arbetar för att 

ta tillvara på de kulturella bakgrunder som finns representerade i klassen/barngruppen. Miryam 

beskriver under intervjun att hennes förskola kallar sig mångkulturell men det är något hon inte 

håller med om. Hon menar att förskolan inte kan kallas mångkulturell förrän det återspeglas i hur 

förskolan utformar sin omgivning och undervisning. Hon tycker själv att hon anstränger sig för att 

ta tillvara på varje enskilt barns bakgrund och tycker att fler borde ta efter. Både Fathima och 

Miryam talar under sina intervjuer om att skolor och förskolor inte får vara etnocentriska, alla 

kulturer, nationaliteter och religioner är lika mycket värda. Miryam säger  

 
Det som jag kan känna däremot att det svenska håller på att försvinna faktiskt. Det är inte bra, 

man ska försöka involvera och försöka bjuda in. Samtidigt ska vi inte glömma Pippi 

Långstrump. (Miryam) 

 

Det som skiljer den tillmötesgående läraren och den kompromissande läraren åt är att den 

tillmötesgående läraren gör det den kan för att ta tillvara på elevernas och barnens kulturella 

bakgrunder i större utsträckning än vad den kompromissande läraren gör. Den tillmötesgående 

läraren strävar hela tiden efter att få in elevernas och barnens kulturella bakgrunder och är drivna i 

att själva få större kompetens i hur lärare ska arbeta mångkulturellt. 

    Ingen av våra intervjupersoner har någon utbildning i att arbeta mångkulturellt utan arbetar med 

det de lärt sig under sitt arbetsliv. Vi kan urskilja att den sista kategorin – den tillmötesgående - har 

en mer utpräglad strävan i att arbeta mångkulturellt än vad de andra två kategorierna har och 

arbetar med detta mer aktivt. De kompromissande lärarna uttrycker även de att de vill arbeta 

mångkulturellt men gör inte särskilt mycket åt det.  
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4.3 ”Föräldrar betyder så mycket eftersom det är de vi ska samarbeta med”  

De musikpedagoger vi intervjuat arbetar på olika arbetsplatser men samtliga har elever och barn 

från olika kulturella bakgrunder i sin klass/barngrupp och vi lät lärarna berätta vad de anser vara 

viktigt i mötet med familjer med olika kulturer.  

Vad som är viktigt är ju förståelse mellan parterna. Jag vill förmedla vad jag är bra på och jag vill 

även veta vad de är bra på. Jag vill i mitt möte med dem att de ska förstå mig och den musik som 

jag vidare förmedlar till eleverna. Jag vill också känna att jag kan tillföra något. (Stefan) 

 
Fast vi inte kommer från samma kultur är det viktigt att respektera varandra. Jag måste anpassa 

mig mot den andra kulturen, likväl måste den andra parten göra samma sak. (Klas) 

 
Lyssna, ta reda på om deras kultur – visa intresse, bekräfta. Respektera! (Maria)  

 
Respekt. Respekten för olikheter. I och med att jag ser ut som jag gör så har jag för längesen lärt 

mig att ha respekt för den andres val oavsett valet. Och vill jag bli respekterad för den jag är och 

mina val så ska jag respektera andra människors sätt att vara och deras val. (Miryam) 

 

Vi har haft föräldrar som har sagt att de inte vill att deras barn åker till kulturskolan. Och då har 

vi fått lägga fram det och förklarat att musikämnet är ett lika viktigt ämne som alla andra 

skolämnen. Skollagen kommer ju före allt och så är det. Man får lära sig att vara tillmötesgående 

med föräldrar. (Fathima) 

 

De flesta av lärarna medger att föräldrarna har en viktig roll gällande deras barns skolgång. De 

anser att föräldrarna lägger mycket och – i vissa fall - nästan allt ansvar på skolan. Ett flertal av 

lärarna påpekar även att föräldrar gärna får ha synpunkter på skolans verksamhet och dess innehåll 

men att föräldrarna egentligen inte har något inflytande. Lärarna menar att de är tillräckligt styrda 

av läroplanerna och att de inte har utrymme för föräldrars inflytande i deras verksamhet.  

 
Föräldern betyder väldigt mycket. Jag märker ett tydligt samband mellan om föräldern engagerar 

sig i sitt barns skolgång eller inte. Med engagerade föräldrar ökar möjligheten för barnet att nå 

kunskapskraven. (Lisette) 

 

Ett flertal framhåller vikten av att se föräldrar som samarbetspartners. De hävdar att samarbetet 

mellan hem och skola påverkar elevers och barns skolgång och deras utveckling. Som Bouakaz 

(2007) skriver om att flera lärare saknar föräldrarnas deltagande i skolans arbete och det kan ses 

som att föräldrarna inte bryr sig, utan han menar att det kan bero på att föräldrarna inte känner sig 

välkomna till skolan.  

Det är hur viktigt som helst att man har en god relation till föräldrarna. Det är många föräldrar 

som är ensamma, många som mår dåligt och andra som inte kan så mycket om samhället. Det är 

jätte viktigt att vi har en god relation till dem. Pedagoger kan vara av stor vikt för föräldrar. När 

jag hade mina barn på förskolan och var ny i Sverige så hjälpte de mig jätte mycket även om det 
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bara handlade om den dagliga kontakten. Man kan säga att de har hjälpt mig vidare i mitt liv. 

Faktiskt. (Miryam) 

 
Utan föräldrar/vårdnadshavare så skulle inte skolan fungera. Skolan, hemmet och eleven är tre 

faktorer som hör samman. Föräldern är en mycket viktigt länk mellan skola och elev. (Klas) 

 
Föräldrar betyder väldigt mycket eftersom det är dem vi ska samarbeta med. Eftersom vi är 

samarbetspartners så krävs det att vi ger och får information av varandra. Det är också viktigt att 

bygga upp ett förtroende sinsemellan. Föräldrars åsikter och eventuella kritik måste man bemöta 

– hur dem ser på det och hur vi ser på det. Helst vill man kunna samtala med den berörda 

föräldern och förklara hur vi tänker och så får vi resonera kring det och man måste se om man 

kan mötas på halva vägen. (Maria) 

 

Det är först och främst förskollärarna som påpekar vikten av att ha ett gott samarbete mellan hem 

och skola. Även musiklärarna som arbetar i grundskolan anser att ett samarbete mellan hem och 

skola är viktigt men inte i samma utsträckning som förskollärarna uttrycker. Musikpedagogerna 

nämner att föräldrar oftare samtalar med elevernas klasslärare än med dem själva även om det 

gäller musikundervisningen. Dessa musiklärare uttrycker att de gånger de har mer frekvent 

kontakt med föräldrar är i samband med högtider. De av lärarna som fått kritik från föräldrar 

påpekar att det oftast går att föra ett samtal med föräldrarna och förklara vad eleverna gör i 

musikundervisningen och varför det görs. Samtliga lärare framhäver att det är viktigt att bemöta 

föräldrars kritik och åsikter med respekt.  

 
Jag tycker att jag som musiklärare har sämre kontakt med elever och föräldrar än vad klasslärare 

har. Eftersom föräldrar pratar mer med klasslärare har jag en nära relation med klasslärarna. Jag 

kommunicerar alltid med klassläraren, det gör jag för att få veta om det är något särskilt som har 

hänt eller så berättar jag hur det har varit på lektionen. Ibland är det ju faktiskt så att många 

elever funkar bättre hos mig, på musiklektionerna, än vad de gör i många andra sammanhang. 

(Stefan) 

 

Maria, och de andra förskollärarna, uttrycker att läraren bör vara medveten om sitt förhållningssätt 

gentemot hemmet och att lärarna primärt är ansvariga för samarbetet mellan hem och skola. 

 
Ju mer föräldrarna vet om verksamheten på förskolan så kan de bygga vidare på det vi gör och 

vice versa. Eftersom vi är samarbetspartners så krävs det att vi ger och får information av 

varandra. Det är också viktigt att bygga upp ett förtroende. (Maria) 

 

Samtliga lärare belyser vikten av att alltid bemöta föräldrars åsikter och eventuella kritik. Stefan 

berättar under intervjun att det oftast är kring högtider han har en tätare kommunikation med 

föräldrar. Han menar att det oftast är då han märker att föräldrarna eventuellt har åsikter kring hans 

utformande av musikundervisningen.  
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Det har funnits åsikter i samband med Lucia om elever ska vara med eller inte. Argument som att 

de har inte den religionen och så vidare. Jag har en gång blivit utskälld av en förälder som trodde 

jag hade gjort om texten i ”Nu tändas tusen juleljus” för att eleverna sjöng fel. Eleverna blandade 

ihop verserna så textraden ”född är herre Jesu Krist” kom inte med. Denna förälder var själv 

kristen. Det gick inte att få denna förälder att förstå att eleverna hade sjungit fel. (Stefan) 

 

Stefan belyser under intervjun den problematik som finns kring utformandet av högtider. Han 

berättar att han tycker att det är svårt att vara alla till lags oavsett trosuppfattning och kulturell 

bakgrund. 

   Musikpedagogerna ger alla olika synvinklar vad som är viktigt i förhållandet mellan skola, 

traditioner och högtider – såsom tidigare forskning lyfter att det är väldigt individuellt utifrån den 

barn-/elevgrupp man arbetar med. Att samtliga lärare har olika synvinklar uppfattar vi är på grund 

av deras erfarenhet och åsikter. Två av de tre musiklärarna som vi intervjuat berättar att de går till 

kyrkan i samband med advent och julavslutningen.  

 
Vi har som en tradition att man går till en kyrka i närheten av skolan. Vi lånar lokalen och även 

prästen ställer upp. Vi har då bett prästen om att det inte ska vara någon predikan utan en kort 

betraktelse om julen. Vi har elever som på grund av religionen inte får beträda en kyrka. Är det 

så får de eleverna stanna kvar på skolan för den möjligheten har vi. Vi tvingar ingen att följa med 

men man måste ha det skriftligt eller att föräldrarna har pratat med lärarna om det här. Ibland när 

vi förklarat vad en jul avslutning innebär och varför vi har den så har det funnit föräldrar som har 

ändrat åsikt. Oftast är det föräldrarna som inte tycker att eleverna ska följa med till kyrkan 

medan eleverna vill följa med. Vi måste helt enkelt visa den respekten. (Klas)  

 
Vi har vår julavslutning i en kyrka i närheten av skolan men vi får inte med oss alla elever in. Vi 

tycker ändå att vi ska behålla vår julavslutning i kyrkan. Man kan se det på så många olika sätt, 

en del muslimer följer definitivt med in medan andra har hårdare restriktioner med att de inte får 

följa med in. Vi på skolan har pratat med muslimers präst (=imam) och från deras sida är det 

inget problem att eleverna följer med in i kyrkan. Det är snarare föräldrarna som inte tycker att 

deras barn ska gå in i kyrkan. Men vi tycker ändå att en gång om året måste vi kunna få gå till en 

svensk kyrka och att barnen får höra en kyrkorgel och få se lite av den biten också. (Stefan) 

 

Stefan och Klas hävdar att det förekommer elever som inte får följa med till kyrkan kring Jul men 

de menar även att det på senare år har blivit allt färre elever som inte får följa med. Under 

intervjun är båda noga med att påpeka att man måste visa respekt för den andres traditioner, 

värderingar och religion men för den sakens skull inte glömma bort det kulturarv de själva vill 

förmedla, Otterbeck (2000) skriver att det inte är vanligt att föräldrar har några invändningar just 

mot musik på grund av religiösa skäl, men när det handlar om Jul och Lucia så blir många 

föräldrar frågande till skolan varför det finns med i skolan. Den tredje musikläraren, Lisette, 
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uppger att de har en julavslutning där elever från skolans musikprofil uppträder och att de 

anordnar en julshow - enligt skolans tradition - och att det på grund av det inte förekommer någon 

problematik kring Jul.  

En utav de intervjuade förskollärarna uttrycker:  

 
Vi kör efter de svenska högtiderna och det tycker jag är bra det ska vi fortsätta med. Samtidigt 

kan jag känna att det är en brist i kunskap hos föräldrarna, dem vet inte vad högtiderna innebär, 

de vet inte varför Lucia är Lucia – de fattar ingenting. Med dem uppskattar festerna som vi har. 

Jag har haft en förälder som inte ville att hennes dotter skulle klä ut sig till tomte eller Lucia. 

Istället kom flickan i en jättefin festklänning och det ser jag som att föräldern ville mötas 

halvvägs. Men jag tycker att när det är högtider i andra kulturer, så ska även det synas och 

uppmärksammas. Säger vi att vi är en mångkulturell förskola så ska det synas men det gör det 

inte. (Miryam) 

 

Miryam talar mycket om att kulturer ska mötas och liknande resonemang som Otterbeck (2000) 

lyfter fram om att förskolan inte får bli etnocentrisk. Hon tycker att det var bra att de svenska 

högtiderna firas men att de måste hitta ett sätt att lära föräldrarna vad de olika högtiderna innebär. 

Miryam uttrycker vidare ett missnöje mot att hennes förskola inte uppmärksammat andra högtider 

från andra kulturer och religioner.  

   En annan musikpedagog, Fathima, menar: 

 
Eftersom vi är en muslimsk friskola så firar vi inte Jul, men vi välkomnar alla årstider så vi har 

en vintershow på gång. Men inget Luciatåg och inget Julfirande (Fathima). 

 

Samtliga lärare betonar den respekt som måste finnas mellan de kulturer och religioner som möts i 

förskolans och skolans värld. De menar även att man inte får glömma bort sitt eget kulturarv och 

att det kan vara en svår balansgång i skolan vad gäller högtider och traditioner.  

   Vi gav lärarna en fallbeskrivning utifrån våra tidigare erfarenheter - det var luciaövning och 

eleverna på den aktuella skolan skulle sjunga sången Vi komma, vi komma från peppakakeland - 

där en av sångens verser avslutas med ordet pepparkakegris. Det som skedde var att flera av de 

muslimska eleverna stod och höll för munnen för att de inte fick sjunga gris för sina föräldrar. 

Vidare blev det sedan en diskussion mellan hemmet och skolan då hemmet ansåg att eleverna inte 

skulle sjunga sången. Ett flertal av lärarna på den aktuella skolan blev överraskade över att det 

blev en sådan reaktion då lärarna bara såg det som ett ord eller en form på en kaka.  

  Vi frågade hur de skulle hantera en sådan situation.  
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Det är klart att vi hade tagit diskussionen och lyssnat på vad föräldrarna hade att säga. Jag hade 

frågat vad det var som de hängde upp sig på. När jag lyssnat på deras version så hade jag berättat 

min och det är klart att jag aldrig skulle tvinga någon att sjunga ordet om det vore så. (Klas) 

 
I vårt Luciatåg har tre frivilliga själva valt att vara med på dem sången och det innebär att man 

tagit ställning till att man tycker att det är okej oavsett religion, hudfärg eller nationalitet. (Klas) 

 
Jag skulle ha plockat bort låten eller låtit en mindre grupp sjunga den. Om man nu har det som 

tradition att låten ska vara med kan man låta ett antal ”pepparkaksgubbar” framföra den. Så hade 

jag gjort. (Stefan) 

 
Jag hade förklarat att en gris är ett djur som alla andra djur. Vi möter mycket sådant som ni 

beskriver. Men jag tar det och diskuterar det med föräldern. Jag är själv ursprungligen muslim 

men jag beter mig inte på det här sättet – vaddå gris? Vaddå äcklig? Så ska man inte säga. Det 

tycker jag är dumt, jättedumt. (Miryam) 

 
Jag skulle ha förklarat varför man sjunger ordet ”pepparkakegris” i sången. Genom att berätta 

och förklara ökas elevernas kunskap och förståelse för den exempelvis svenska kulturen. 

(Lisette) 

 

Samtliga lyfter vikten av att lyssna på vad som ligger till grund för varför de inte får eller bör 

sjunga ordet/sången. Genom att bemöta föräldrarnas och elevernas åsikter samt förklara sin egen 

bild av sången och orden så hoppas de komma fram till en lösning. De menar att det inte är en 

omöjlig situation. En lösning finns alltid att tillgå. Utifrån lärarnas resonemang ovan går det 

tydligt att urskilja att de skulle bemöta föräldrars åsikter och försöka hitta en lösning på problemet.        

Bouakaz (2007) och Bunars (2001) studier visar att det är många föräldrar med utländsk bakgrund 

som har dåliga kunskaper i och om det svenska språket, vilket skapar hinder och det kan handla 

om kulturella, religiösa och andra traditioner. Deras studier visar att det finns utmaningar och 

ibland vissa svårigheter gällande samarbetet med föräldrarna och det lyfter även, i viss grad, våra 

intervjuade musikpedagoger. Dock hävdar våra intervjuade musikpedagoger att de inte upplever 

att det finns några större svårigheter eller utan hinder, de menar istället att det minskat under 

senare år.  

   Ahmadi och Söderholm Carpelan (2003) skriver att de utmaningar som finns gällande 

föräldrasamarbete ofta handlar om bristfällig kommunikation och förståelse. Föräldrar som 

upplever situationen på ett sådant sätt menar Bouakaz (2007) kan vara ovilliga att samverka med 

skolan på grund av att de inte förstår skolans värderingar och normer. Det är ofta många föräldrar 

med annan språklig bakgrund har svårt att förstå och veta vad skolan gör och vad skolan står för.  

   Även detta resonemang är något som ibland framkom under våra intervjuer. Precis som tidigare 
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så betonade musikpedagogerna att det i så fall var vanligare förr och att de idag knappt stötte på 

några slitningar eller konflikter med föräldrar.  

   Utifrån Högdins (2007) kategoriseringar har vi placerat ut musikpedagoger i två liknande 

kategorier. En kategori utgörs av de lärare som går föräldrarna tillmötes och är villiga att 

kompromissa i sin musikundervisning för att samtliga parter ska känna sig tillfreds med 

undervisningen. Den andra kategorin utgörs av de som betonar vikten av att alltid ta tillvara på 

föräldrars åsikter.  

   Den första kategorin har vi valt att benämna den kompromissande läraren och den 

tillmötesgående läraren är benämningen på den andra kategorin.  

   Vi anser att vi kunnat urskilja ett gemensamt mönster hos Klas, Stefan, Lisette och Maria som 

passar in på den kompromissande läraren. Även om de arbetar på sitt vis ser vi hur de på olika sätt 

kompromissar och förhandlar med föräldrar och sitt läraruppdrag. Klas, Stefan, Lisette och Maria 

betonade alla att det är viktigt att lyssna på föräldrar, bemöta de diskussioner som uppstår samt ta 

tillvara på de åsikter som föräldrarna lyfter. De lyfter under intervjuerna att de ofta kan gå 

föräldrar tillmötes men att det också handlar om att föräldrar behöver gå lärarna tillmötes.  

Lisette uttryckte att det är viktigt att gå föräldrar tillmötes men att det också är viktigt att upplysa 

föräldrar om, som hon uttryckte det, ”vår kultur”. Hon uttryckte vidare att det är viktigt att ha en 

attityd av att kunna ge och ta för att skapa ett gott samarbete mellan hem och skola.  

   I denna kategori kan vi tydligare se att lärare framförallt förlitar sig på läroplanen gentemot den 

andra kategorin. Under intervjuerna uttrycker Klas, Stefan, Lisette och Maria vid ett flertal gånger 

läroplanens krav och mål som det som är högst prioriterat.  

I kategorin den tillmötesgående läraren har vi placerat Fathima och Miryam. Fathima och Miryam 

ger under intervjuerna uttryck för att de alltid försöker vara tillmötesgående och gärna försöker 

släppa in föräldrar i sin undervisning. De påpekar under intervjuerna att deras kulturella bakgrund 

kan vara en anledning till det, de menar att de har en förförståelse som alla lärare inte har. Fathima 

och Miryam arbetar båda på förskolor med många kulturer representerade och de uttrycker i större 

mån, än de andra lärarna, vikten av att förklara för föräldrar innebörden av förskolans och skolans 

undervisningsinslag och aktiviteter. 
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4.4 Fördjupad analys 

Under analysen av vår insamlade data har vi funnit mönster i de intervjuade lärarnas svar och det 

har lett till att vi placerat ut dem i kategorier. Våra kategorier är svar på våra frågeställningar och 

utifrån vår första frågeställning ”Hur utformar några musikpedagoger sin musikundervisning för 

att tillgodose och möta elevers och barns kulturella bakgrunder?” placerade vi ut lärarna i tre olika 

kategorier; den kompromissande läraren, den gränssättande läraren samt den tillmötesgående 

läraren. Utifrån vår andra frågeställning ”Hur uppfattar några musikpedagoger kommunikationen 

med föräldrar gällande musikundervisningen och vad har föräldrar för inflytande på 

musikundervisningen?” så urskiljdes två kategorier; den kompromissande läraren samt den 

tillmötesgående läraren.  

Anledningen till att vi valt att använda oss av samma namn på kategorierna var för att lättare 

kunna jämföra lärarnas svar på de bägge frågeställningarna och det visade sig att lärarna höll 

ungefär samma strategi gentemot föräldrar, elever och barn. Samtliga intervjuade lärare håller sig 

till samma strategi när det kommer till såväl föräldrar som elever och barn förutom Lisette. Lisette 

uppger att det handlar om att ”ge och ta” i samarbetet med föräldrarna men påstår sig inte se hur 

elevernas bakgrund skulle kunna påverka hennes undervisning.  

   Vår tolkning av Lisettes svar och byte av strategi är att hon kanske vill gå föräldrarna mer 

tillmötes än vad hon gör. Anledningen till det kan eventuellt vara att hon känner sig tvungen att 

alltid, i första hand, förhålla sig till läroplanen och övriga styrdokument.  

   När vi under analysen gång skapade kategorier fann vi att det till en början var svårt att placera 

ut lärarna i dessa då allt inte är ”svart eller vitt” - naturligtvis finns det skillnader mellan lärarna 

som är placerade i samma kategori. Vi har i första hand tagit tillvara på de mönster vi kunnat 

urskilja i lärarnas svar och resonemang och det har i sin tur lett till att nyanserna i lärarnas 

resonemang blivit underordnade i de olika kategorierna. Dock har vi redogjort för de olika 

nyanserna genom citaten som är utskrivna.  

   Vi upplever att de musikpedagoger i vår studie som arbetar på mångkulturella skolor är de som 

uttrycker störst önskan om att arbeta mångkulturellt. De menar att det är av stor vikt att lära sig om 

såväl sin egen kultur som om andras och att det främjar människans utveckling. Vår slutsats av 

musikpedagoger resonemang är att de lärare som arbetar på de mindre mångkulturella skolorna 

inte reflekterat särskilt mycket kring mångkultur och vad det skulle innebära att arbeta 
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mångkulturellt. Vi kunde dock under intervjuerna märka att vi startade nya tankebanor hos dessa 

musikpedagoger. Vissa menade att det var helt nytt för dem att tänka på det sättet för det var något 

de inte kommit i någon större kontakt med tidigare men att de förstod att det var viktigt att börja 

fundera kring utformandet av sin musikundervisning.  
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5. Avslutande diskussion  

I detta kapitel kommer vi redogöra för vårt resultat och vad som har framkommit i vår studie. Vi 

lyfter reflektioner utifrån den tidigare forskningen och med bakgrund i vårt eget resultat. 

5.1 Reflektioner kring studien och vald litteratur 

 
För att skapa bästa möjliga miljöer för utveckling och lärande behövs framför allt föräldrarnas engagemang, 

intresse, omsorg och kärlek för barnet. Bara det faktum att föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i 

barns liv – i alla fall upp till tonåren – gör dem till absolut nödvändiga samarbetspartners (Jensen & Helle 

Jensen 2007, s.148).  

 

De intervjuade musikpedagogerna hävdar att föräldrar är nödvändiga samarbetspartners och det är 

tydligt att samtliga vill det bästa för sina elever och barn i klassen/barngruppen. Utifrån deras 

resonemang om föräldrar så kan vi urskilja att de tycker att det finns vissa utmaningar kring att 

skapa en fungerande kommunikation med föräldrarna. Detta uttrycker inte minst musiklärarna 

som bokstavligen beskriver sin kontakt med hemmet som icke existerande. Jensen och Jensen 

(2007) lyfter fram att föräldrar som exempelvis är troende eller inte troende, som firar jul eller inte 

firar jul, som talar det svenska språket eller inte – de har alla lika stor betydelse. Bouakaz (2007) 

lyfter att föräldrar med annat språk ibland har svårt att förstå varför skolan genomför vissa saker 

och inte gör andra saker. Att lärare bemöter dessa olikheter med stor öppenhet, försök till att vara 

fördomsfria och med hög tolerans är grundläggande för en fungerande kommunikation mellan 

hem och skola. Jensen och Jensen (2007) förklarar vidare att dessa egenskaper bygger på lärarens 

egen självinsikt och kunskap om att bemöta människor oavsett vad denne anser om en människas 

värderingar, åsikter eller sitt sätt att tolka omvärlden. En annan viktig egenskap för en 

professionell lärare är att vara medveten om att sina egna normer och värderingar inte är de enda 

riktiga.  Jensen och Jensens  och Sjögren (2004) samt Otterbeck (2000) menar att skolan inte får 

vara etnocentrisk, ingen individ eller kultur får vara mer eller mindre värd i skolan.  

   Musikpedagogerna belyser komplexiteten i skolorna representerade kulturer och att de inte vet 

hur de ska tillvara på detta i musikundervisningen. De påpekar att det inte finns utrymme till att 

utforma undervisningen på ett önskvärt sätt på grund av att de känner att det inte finns något 

svängrum. Det är endast Lisette som inte anser att läroplanen ställer sig i vägen för att utforma 
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undervisningen på ett fritt sätt.  

   I läroplanen står det att utbildningen: ”ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (Lgr 11, s 8). I Lpfö 98/2010 står det att ”förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i 

olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund försöker förstå och skapa 

sammanhang och mening” (Lpfö 98/2010, s 7). Intervjupersonerna hävdar att det är svårt att ta 

tillvara på samtliga elevers kulturella bakgrunder och att det är en svår balansgång. Kan man ta 

tillvara på allas kulturella bakgrunder och om inte läraren har den möjligheten bör denne då bara 

lyfta enstaka elevers kulturella bakgrunder? Under intervjuerna förmedlade samtliga en känsla av 

att det är svår balansgång – hur man arbetar med och tar tillvara på elevers kulturella bakgrunder.    

Vi upplevde att lärarna själva kände att de ibland saknade kompetensen för att ta ställning i hur de 

utformar sin musikundervisning utifrån elevernas och barnens kulturella bakgrunder. Vissa av 

lärarna uttryckte att de inte visste hur de skulle gå tillväga för att ta tillvara på elevers och barns 

kulturella bakgrunder. Särskilt tydligt blev det med Maria som arbetar på en förskola där det finns 

få nationaliteter representerade. Hon hade det svårare än de andra intervjupersonerna att sätta sig 

in i hur man skulle arbeta mångkulturellt och hur man skulle gå tillväga för att nå ett sådant 

arbetssätt. 

   Utifrån musikpedagogernas resonemang ser vi en problematik i hur de ska lägga upp sin 

undervisning så att samtliga elever och barn kan uppnå läroplanernas alla mål. Det var under 

intervjuerna uppenbart att flera av lärarna var stressade över de mål som ska uppnås och de 

berättade om deras oro kring att hinna och få med läroplanernas alla mål. Vi ser att läroplanernas 

mål kan uppfattas som motsägelsefulla då den inte ger tidsutrymmet att uppnå samtliga mål såsom 

musikpedagoger önskar. Trots att det i läroplanerna står att musikundervisningen ska ta hänsyn 

och utformas utifrån elevers bakgrunder och erfarenheter så finns det uppenbarligen ett flertal 

tolkningar av begreppet. Av våra intervjupersoner är det inte en enda som har hävdat samma sak 

som någon annan. Hur många tolkningar av läroplanerna finns det inte då om man ser till all 

personal inom skolan? 

   Becker Gruvstedt m.fl (2000) påtalar att lärarutbildning inte ger lärarna tillräcklig beredskap för 

att undervisa i mångkulturella miljöer. Författarna belyser att trots kraven på att lärarna ska kunna 

undervisa i mångkulturella miljöer så läggs väldigt lite av skolans kompetensutveckling kring 
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mångkultur.  

   Utifrån musikpedagogernas svar kan vi vidare urskilja att samtliga har varierande kompetenser 

beroende på vad det är för skola de arbetar på, hur elevgruppen ser ut samt beroende på vad de har 

för erfarenheter. Den svenska skolan ska vara en likvärdig skola och i detta fall kan vi konstatera 

att det inte är så. Elever och barn får inte med sig likvärdigt innehåll från sina lärare i musik även 

om det enligt läroplanen ska vara så.  

   Vi anser att musikämnet besitter stora möjligheter att ta tillvara på elevers och barns kulturella 

bakgrunder. Att lära sig sånger inom nya genrer, på nya språk, att få lära sig om nya instrument 

och dela med sig av sina erfarenheter är viktigt. Gottberg (2009) och Frith (1996) menar att 

musiken spelar en stor roll för en människas identitetsskapande och att det främjar lärande. Vi kan 

inte annat än att instämma i deras resonemang. För att detta ska bli möjligt krävs det att lärare 

känner sig trygga med sin musikundervisning och att de har den kompetens som krävs. Ehrlin 

(2012) hävdar att lärarutbildning bör innehålla musikutbildning för att kunna ta med sig det ut i 

undervisningen och enligt oss har Ehrlin helt rätt. Att undervisa i musik kräver kompetens och ett 

intresse. Att kombinera ett kompetent undervisande i musik med ett kompetent undervisande i 

mångkultur kräver att skolan satsar på att utveckla sin personal.   

   Under våra intervjuer var det ibland muslimska familjer eller elever/barn som fördes på tal. Den 

tidigare forskningen pekar på ett tal om problem men under våra intervjuer fanns inte talet om 

problem. Tvärtemot vad den tidigare forskningen menar samtliga lärare att kulturer ska berika 

varandra och att det inte ska ses som ett problem. De tillfrågade lärarna ansåg själva att de tyckte 

att de kulturer som fanns representerade i respektive skolor medförde respekt för den andre och för 

det som man först kunde tycka verkade ovanligt eller annorlunda. Stefan, Klas, Maria och Miryam 

ansåg att elevers och barns kulturer är berikande i musikämnet där kulturella bakgrunder verkligen 

går att utnyttja. Två av musiklärarna, Stefan och Klas, uttryckte även att de tyckte att konflikter 

kring musikämnet hade minskat på senare år. De menade att de familjer med utländsk bakgrund 

som var kritiska till musikundervisningen hade minskat på senare år och dessa två lärare påtalade 

att det sällan nuförtiden var föräldrar som hade åsikter på hur de genomförde sin 

musikundervisning.  

   Även Fathima menade att det skett en förändring på hennes skola.  
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Förut har vi inte haft musikundervisning, för att det har varit ett väldigt känsligt ämne och då 

hade vi musik teoretisk istället. Musik har varit så känsligt för en del familjer och det är därför vi 

inte har haft det. På grund av religösa och kulturella skäl så är musik något som är tabu. Sen har 

vi ju skollagen som vi måste följa och då förstärks kravet på musikämnet. Vi har fått kritik för 

det förut när skolverket var här, så vi har jobbat på det. Föräldrarna har hängt med på tåget och 

det har gått förvånansvärt bra. (Fathima)  

 

Hon påtalade att föräldrar var mer öppna och tillmötesgående än vad personalen på skolan först 

trott när skolan genomfört förändringen (införandet av praktisk musikundervisning). Fathima 

berättar vidare:  

Att musik är tabu beror på att det är väldigt främmande och okänt. Alltså musik finns i alla 

kulturer men den kan vara väldigt annorlunda. Musikundervisningen handlar om upplägget och 

hur man lägger upp den. Vissa musikstilar också väldigt känsliga, så till exempel pop, rock och 

kärlekssånger. Sånt har vi ibland konflikter om eftersom det kolliderar med vissa familjers 

värderingar. (Fathima)   

 

Fathimas exempel liknar Guadualupe (1998) Otterbecks (2000) resonemang gällande de  

undervisningssituationer där värdekonflikter kan uppstå på grund av musikstilar såsom rock, pop 

samt sånger om kärlek.  Fathimas resonemang är nästintill identiskt med det som Guadalupe 

(1998) skriver.  

   Dahlstedt (2007) skriver att tidigare forskning pekar på att invandrare och deras bakgrunder ofta 

kan ses som ett problem. Lärarna och skolan, enligt Dahlstedt, ställer sig frågande till hur de ska 

gå tillväga för att lösa dessa problem. Dahlstedt menar att invandrare och deras erfarenheter 

istället bör vara något som läraren och skolan ska se som nya pedagogiska möjligheter. 

   Vi själva instämmer i Dahlstedts resonemang och vi kan urskilja att de flesta lärare i vår studie 

gör på liknande sätt. Lärarna menar att de vill ta tillvara på mångfalden i klasserna men att de inte 

alltid vet hur de ska gå tillväga. Utifrån detta styrks argumenten om att lärare måste utbildas för att 

kunna arbeta mångkulturellt.   

5.2 Reflektioner kring metoden 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva några musikpedagoger syn på mångkultur i 

sin musikundervisning samt undersöka hur de arbetar utifrån elev- och barngruppens kulturella 

bakgrunder. Vi vill utifrån lärarnas perspektiv även belysa föräldrars roll och föräldrars inflytande 

på musikundervisningen.  

    Anledningen till att vi har valt att genomföra sju intervjuer var att vi ville skapa förutsättningar 

för att komma åt potentiellt varierande uppfattningar. Eftersom vi valde att intervjua sex lärare och 



40 
 

en rektor började vi med intervjuerna tidigt i vår studie och det har gett oss tid att analysera dem 

och bearbeta materialet. Eftersom vi upptäckte att det fanns en lucka i forskningen gällande den 

valda ämneskombinationen genomförde vi en intervju med en rektor, Glenn, för att få inspiration 

och infallsvinklar till våra samtalsområden till våra kommande intervjuer. Vi är medvetna om att 

Glenns svar till viss del styr innehållet i våra intervjuer. Vi tog fasta på en del av de saker som 

Glenn sade under intervjun och det ligger till grund för samtalsområdena vi lyfte under 

intervjuerna med musiklärarna och förskollärarna.  

   De två intervjuer som genomförts via telefon hade vi dock önskat varit möjliga att genomföra 

öga mot öga för att få en större helhetsbild. Den ena intervjun genomfördes via telefon på grund 

av sjukdom vid ett flertal gånger då intervju var planerad. Den andra intervjun genomfördes via 

telefon på grund av att det fanns stora svårigheter att hitta en tid som passade då läraren hade 

mycket på sitt schema vid tidpunkten för intervjuerna. Vi kände dock att dessa två intervjuer var 

viktiga och vi hade förhoppning om att de skulle ge oss mycket så vi valde att genomföra dem via 

telefon.  

   Utifrån intervjupersonernas svar tycker vi att de har gett oss möjlighet att se och urskilja mönster 

hur lärare kan arbeta utifrån elevers och föräldrars kulturella bakgrunder.  

   Alternativet till vår studie skulle vara att intervjua föräldrar och deras syn på hur skolan tar till 

vara på kulturella skillnader och likheter inom musikundervisningen och hur föräldrarna upplever 

sitt inflytande i musikundervisningens innehåll och utformning. Att undersöka föräldrarnas syn på 

saken skulle ge ytterligare en bild av hur det kan vara, vi valde att ta reda på situationen utifrån 

lärarna och undersöka hur det går att förhålla sig till läroplanen och styrdokumenten. 

   Kvale och Brinkmann (2009) skriver: 

 
om resultaten från en intervjustudie bedöms vara rimligt, tillförlitliga (reliabla) och giltiga 

(valida) återstår frågan, om de är främst av lokalt intresse eller om de kan överföras till andra 

undersökningspersoner och situationer (Kvale & Brinkmann 2009, s 280). 

 

Eftersom det inte i, i någon större utsträckning, finns någon tidigare forskning inom vårt val av 

forskningsområde – ämneskombinationen mångkultur, musikundervisning och föräldrasamverkan 

- så kan inte vi hävda att vårt resultat är generaliserbart. 
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5.3 Resultatets betydelse för lärarprofessionen 

Vi finner att vårt resultat har stor betydelse för lärarprofessionen. Vårt resultat visar på att lärare 

behöver utbildning för att kunna arbeta mångkulturellt samt för att kunna arbeta på det sätt som 

läroplanen slår fast. I Lgr 11 står det ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande” (Lgr 11, s 14) och enligt vår studie ges inte lärarna de förutsättningar 

som krävs för att uppfylla dessa mål gällande musikundervisningen. Lgr 11 slår fast att den 

svenska skolan ska stå för likvärdig utbildning och för att det ska vara möjligt så krävs det att, 

oberoende av lärarens arbetsplats och oavsett vad eleverna och barnen har för kulturella 

bakgrunder, så ska alla elever och barn ha samma rättighet att få samma kunskaper om olika 

kulturer.  

   Sverige blir allt mer mångkulturellt och det märks tydligt i skolan där barn och elever möts och 

det krävs en stadig grund för att arbeta mångkulturellt för all personal som arbetar inom skolan. 

Det är viktigt att man som lärare har ett medvetet förhållningssätt samt arbetssätt som kan ta 

tillvara på barnens och elevernas kulturer som läraren möter i klassrummet - för att visa att alla 

barn är lika mycket värda och betydelsefulla. Vår förhoppning med vår uppsats är att den läses av 

lärare som undervisar i musik men också lärare som undervisar i andra ämnen och att uppsatsen 

kan bidra till ett vidgat perspektiv samt väcka en nyfikenhet till att arbeta mångkulturellt. Vår 

förhoppning är även att uppsatsen har bidragit till förståelse kring de utmaningar som eventuellt 

finns gällande musikundervisningens utformning och krav. 

5.4 Reflektioner kring resultatet och förslag till vidare forskning 
Vi har utifrån våra intervjupersoner fått intressanta och viktiga aspekter betonade samt fått en 

tydligare inblick i musikpedagogers uppdrag och den komplexitet som finns där. De fem 

kategorier vi utarbetat ger oss en medvetenhet om hur krockar och friktioner kan uppstå i skolan 

när kulturella bakgrunder möts och tillgodoses.  

  Den tidigare forskningen visade att det fanns en antydan om att invandrare har setts som problem 

och att det finns svårigheter och hinder i undervisningen på mångkulturella skolor. I vårt resultat 

fann vi inte alls detta, vi fann istället att musikpedagogerna fann det mångkulturella vara till 

tillgång och något som berikade undervisningen. Vad musikpedagogerna dock uttryckte var att de 

inte besatt kompetensen för att undervisa mångkulturellt och ta tillvara på elevers och barns 
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kulturella bakgrunder.  

   Utifrån resonemanget i stycket metoddiskussion samt reflektionen anser vi att det vore värdefullt 

med fortsatt forskning som tydliggör föräldrars erfarenheter och åsikter inom 

ämneskombinationen musikundervisning, mångkultur och föräldrasamverkan och att det skulle ge 

en mer helhetsbild av relationen mellan hem och skola.  

5.5 Avslutande tankar 
För att studera vårt valda område valde vi att utgå från våra frågeställningar: hur utformar några 

musikpedagoger sin musikundervisning för att tillgodose och möta elevers och barns kulturella 

bakgrunder? Hur uppfattar musikpedagoger kommunikationen med föräldrar gällande 

musikundervisningen och vad har för föräldrar för inflytande på musikundervisningen?  

   Vi anser att vår studie väl svarar mot vårt syfte samt de frågeställningar vi valt. Dessutom har vi 

genom intervjuer med lärare och under arbetets gång stött på många intressanta frågor som vi 

hoppas kan leda till fortsatt forskning inom området.  

   Svaret på våra frågeställningar är att samtliga intervjuade lärare vill och försöker ta tillvara på 

elevers och barns kulturella bakgrunder men att det inte alltid fungerar som de tänkt, ofta på grund 

av att lärarna inte vet hur de ska gå tillväga. Det man kan fråga sig är om lärarna hade vågat vara 

politiskt inkorrekta och svarat något annat?  

   Genom våra intervjuer har vi sett vikten av att arbeta mångkulturellt då det berikar samtliga 

parter i skolan. För att behärska ett mångkulturellt arbetssätt krävs det en stor nyfikenhet, vilja och 

medvetenhet att förhålla sig till de kulturella variationer som möts i skolan. Vi anser att det krävs 

att lärare redan i sin lärarutbildning får inblick i och kunskap om hur ett mångkulturellt arbetssätt 

kan te sig och hur arbetet kan utformas. Det tror vi skapar en god förutsättning för att bemöta de 

olikheter som finns i skolan gällande barn, elevers och föräldrars kulturella bakgrunder. Detta 

borde inte gälla vissa lärare på vissa skolor utan det borde gälla samtliga lärare på landets samtliga 

skolor.  

   De flesta av lärarna i vår studie försöker gå föräldrarna till mötes och de försöker att hitta 

lösningar på de värdekonflikter som uppstår. Lärarna hävdar själva att de skulle vilja ha andra 

förutsättningar för att ta tillvara på elevers bakgrunder - de menar att de saknar den kompetensen 

samt att läroplanen inte ger utrymme för alla de mål som den slår fast att skolan ska uppnå. För att 
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arbetet med ett mångkulturellt förhållningssätt hos lärarna ska gå framåt krävs det att skolor satsar 

på att vidareutbilda sina anställda. Det handlar även om att redan från början bygga en bra grund 

för en god kommunikation med föräldrar.  
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Bilaga 1 

Samtalsområden  

 Presentation av skola och lärarens arbete 

 Lärarens arbetsbakgrund 

 Musikundervisningens innehåll  

 Vad har elevernas språk, kulturer, religioner för betydelse för undervisningen?  

 Kommunikation med föräldrar 

 Föräldrars inflytande på musikundervisningen 

 Bemötande av föräldrars åsikter 

 Fallbeskrivning – pepparkaksgris.  

 Vad är kultur?   

 Vad är viktigt mötet med familjer med annan kultur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


