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Sammanfattning 

Titel: Flerkulturella Instrumentallärare. En studie om den flerkulturella bakgrundens 

betydelse för tre utlandsfödda instrumentallärares yrkesutövning  

English Titel: Multicultural Instrument Teachers. A study of the multicultural backgrounds 

significance for three foreign-born instrumental teachers’ exercise of profession 

Denna uppsats handlar om lärare som har kommit till Sverige i vuxen ålder, utbildat sig här 

och är yrkesverksamma instrumentallärare i musik- och kulturskolor. Uppsatsens syfte är att 

utforska den flerkulturella erfarenhetens betydelse för utlandsfödda instrumentallärares 

yrkesutövande. Invandrare som kommit till Sverige lämnar sina hemländer bakom sig. En del 

av det som de tar med sig från sin uppväxt i hemlandet, t.ex. språk, utbildning osv. kan bli 

användbara i Sverige. Hur den utlandsfödda läraren förhåller sig till den ”nya situationen” tas 

upp i uppsatsen.  

 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre utlandsfödda instrumentallärare som kommer 

från mellanöstern och är yrkesverksamma inom musik- och kulturskolan.  Uppsatsen tar sin 

utgång i de tre instrumentallärarnas berättelser av sina livsresor; den flerkulturella 

bakgrundens betydelse i yrkesutövningen och under musikhögskoleutbildningen. Resultaten 

visar att musiklärarnas undervisning påverkas av de musikutlärande traditioner som är av 

universell karaktär. Deras val av repertoar påverkas inte av den egna etniciteten och den 

flerkulturella bakgrunden utan det visar sig att det är instrumentets/ämnets 

undervisningskulturer och traditioner som bestämmer vilken repertoar lärarna använder i 

undervisning.   

Nyckelord: flerkultur, mångkultur, utlandsfödda instrumentallärare, kulturellt kapital, musik, 

identitet, lärartyper, flerkulturella instrumentallärare. 
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INLEDNING 

En av de utgångspunkter jag hade för denna uppsats uppkom när jag insåg att gitarrskolor och 

gitarrspelböcker var dominerade av rock- och blueslåtar från U.S.A., som jag inte kände till, 

men för olika gitarrlärare som jag var praktikant hos var de låtarna i flesta fall självklara. Jag 

kände då att jag inte hade den typen av kunskap som behövdes i rollen som gitarrlärare. 

Anledningen till att jag inte kände till de låtarna var att musik från västerländska länder inte 

var populära i min uppväxtmiljö i Turkiet.  

Invandrare som kommit till Sverige lämnar sina hemländer bakom sig. Det språk, utbildning 

osv. invandrare har med sig är inte alltid relevanta i det nya landet. Hur invandrare förhåller 

sig till den ”nya situationen” är något jag tycker är intressant att undersöka. Invandraren i 

flesta fall tillhör inte den majoritetsbefolkningen i det nya landet och därmed är majoritetens 

traditioner, högtider, språk dvs. svenska kulturen och vad det nu innebär någon form av 

kunskapsmaterial som de behöver skaffa sig för att vara en del av samhället, om man vill det. 

Även om man som invandrare inte reflekterar över sin egen etnicitet och kulturell tillhörighet 

i hemlandet, frågor som ”vem är jag?” och ”vem vill jag bli?”, ”vem önskar jag vara?”, är det 

identitetsprocesser som, medvetet eller omedvetet, pågår hos individen. Som jag nämnde i 

min inledning; att inte känna igen rock- och blueslåtarna i spelböckerna gjorde att jag kände 

mig ”annorlunda”, ”olika”. Jag blev påmind om att jag inte hade vuxit upp här.  

Människan påverkas av sin omgivning, hur andra ser på mig, påverkar hur jag ser på mig 

själv. Jag är från Turkiet, jag är man, jag är musiker, jag är musiklärare, jag är invandrare. 

Dessa olika delar av min identitet förstärks och försvagas i det nya landets olika kontexter och 

miljöer. Min utbildningsbakgrund och vad jag har för syn på religion, kultur, politik osv. kan 

påverkas av var jag kommer ifrån och vad jag arbetar med i det nya landet. Som jag ser det, 

kräver att jobba i en pizzeria eller undervisa i en kulturskola olika mängder av innehav av det 

nya samhällets kulturella erfarenheter. De här erfarenheterna kan vara språkbehärskning, 

kännedom av svenska kulturen, internalisering av demokratiska värdegrunder. 

Sammanfattningsvis allt som indikerar i vilken grad en invandrare ”smälter in”. Om jag 

jobbar som gitarrlärare på en kulturskola så kan jag se att den stora delen av repertoaren i 

spelböckerna består av västerländska låtar. Det kan vara intressant att undersöka den 

flerkulturella bakgrundens betydelse för utlandsfödda instrumentallärares yrkesutövning. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Mångkulturell bakgrund och yrken 

När det gäller arbetsmarknaden och jobb inom Sveriges Kommuner och Landstings kan man 

se att människor med utländsk bakgrund är överrepresenterade i vissa yrken så som hotell- 

och kontorsstädare (år 2008 var 41 procent av alla hotell- och kontorsstädare utrikesfödda). 

Samma grupp är underrepresenterade i branscher som förskollärare och fritidspedagoger       

(8 %) (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). Utrikes födda anställda inom fritid och 

kultur, t.ex. kulturskolans verksamhet, ligger på 7,9 procent år 2007 (ibid). 

Jonas Ålander (2012) intervjuade i sin magisteruppsats fyra invandrade musiker och 

undersökte hur och varför deras förhållningssätt till musik förändras i mötet med musiklivet i 

Sverige. ”Två av de intervjuade musikerna uttrycker att de har varit tvungna att anpassa sin 

musik för att nå framgång.” (ibid:58) Samma musiker upplever också att det svenska 

musikfältet har en annan maktfördelning än deras ursprungsländer. ”Det visas t.ex. genom att 

det är andra musikgenrer som är populära och ges utrymme bl.a. i media och på institutioner.” 

(ibid:63) Det har jag exemplifierat genom mina upplevelser av gitarrundervisningsfältet i 

Sverige, att vissa genrer tar mycket mer plats än de andra. 

Utlandsfödda lärare 

Linn Molife och Mercedes Corral (2007) undersökte utlandsfödda lärares uppfattningar om 

sina roller i det allmänna skolväsendet, genom intervjuer med fem utlandsfödda lärare och tre 

skolledare. Molife och Corral påstår att beroende på varifrån man kommer ifrån så har läraren 

mer eller mindre användning av sin kulturella bakgrund utifrån svenska samhällets normer. 

"Människan formas av en blandning av olika parametrar. Beroende på varifrån man kommer 

så har man ett mer eller mindre rikt kapital sett ut ifrån det svenska samhällets normer. Det 

eftersträvansvärda i den svenska skolan är åter igen det västerländska idealet.” (ibid:22) Jag 

tolkar detta, i linje med Ålanders (2012) tolkning ovan, att var man kommer ifrån är en 

betydelsefull parameter i nya landets olika kontexter. Det hävdas också i studien att den 

mångkulturella skolan inte kan förverkligas så länge de mångkulturella lärarna är 

underrepresenterade. Genom utlandsfödda lärares språkliga och kulturella resurser kan skolan 

stödja invandrarbarnens självkänsla. Molife och Corral menar att de svenska lärarna inte har 

samma mångkulturella kompetens som de utlandsfödda lärarna i mötet med invandrarelever 

(ibid). 

I en rapport från 2011 visar Högskoleverket kopplingen mellan påbörjande högskolestudier 

och de mångkulturella studenternas ursprungsland. 

En jämförelse mellan de tio största ursprungsländerna i befolkningen med utländsk bakgrund visar 

att det var vanligast att påbörja högre utbildning bland utrikes födda personer från Iran och Polen. I 

årskullen födda 1983 hade 60 respektive 47 procent av gruppen med iranskt och polskt ursprung 

börjat läsa vid högskolan vid 25 års ålder. Det kan jämföras med 16 procent av årskullen med 

somalisk bakgrund och 22 procent av dem med bakgrund i före detta Jugoslavien. Andelen 

nybörjare med utländsk bakgrund varierar också mellan olika ämnesområden. Den största andelen 
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nybörjare med utländsk bakgrund finns inom det naturvetenskapliga området. (Högskoleverket, 

2011:18) 

Yousef Morshedis undersökning (2005) visar på ett likadant resultat när det gäller 

utlandsfödda lärares ämnesval. Hans studie visar att ”det finns lärare med mångkulturell 

bakgrund som undervisar i skolan, dock inte i alla ämnen, utan bara i NO - och i de mer 

praktiskt orienterade ämnena” (ibid:29) vilket stämmer överens med högskoleverkets rapport 

som visar förhållandet mellan andelen nya högskolestudenter med utländsk bakgrund och 

ämnesområden. I samma rapport från högskoleverket (2011) nämns det också att nybörjarna 

med utländsk bakgrund har blivit allt fler men de är fortfarande något underrepresenterade i 

högskolor. En av de intervjuade lärarna i Morshedis studie (2005) menar att de 

språkrelaterade ämnena är svårare för den mångkulturella läraren och hävdar att matematik 

och naturvetenskap kräver mindre språkbehärskning. Detta argumenterar en av de intervjuade 

lärarna för med ”NO-ämnenas universella karaktär. Har man någon gång lärt sig matematik så 

ser den likadan ut över hela världen. SO-ämnena förutsätter däremot en annan tradition och 

kunskaper om inhemsk historia och kultur.”(ibid:29) 

Kulturskolan som institution 

Kommunala musikskolor är något unikt för de skandinaviska länderna. Under efterkrigstiden 

startade många svenska kommuner musikskolor och under 1960-talet accelererade antalet 

etableringar på ett markant sätt. Framväxten av musikskolor sammanfaller med, och är en del 

av, det svenska välfärdsbygget enligt Brändström och Wiklund (1995). Den grundläggande 

idén var att föräldrarnas ekonomi inte skulle vara avgörande för vilka barn som skulle få lära 

sig att spela (Brändström & Wiklund, 1995). 

Kultur- och musikskolor har inte läroplaner som de obligatoriska skolformerna. I de flesta 

kommuner är det skolstyrelsen som är huvudman, men musikskolan kan även organisatoriskt 

sorteras under andra nämnder som t.ex. ”barn och ungdom” eller ”kultur och fritid”. På senare 

tid har i alltfler kommuner, företrädesvis i större städer, musikskolorna utvidgats till att 

omfatta även ämnen som t.ex. dans, teater, bild (ibid) och har blivit kulturskolor. 

Ruben Andersson (2005) skriver i sin licentiatuppsats att i musik- och kulturskolan utgör inte 

de officiella målen något hinder eller begränsning för läraren eftersom några sådana inte 

existerar. Han menar att det är institutionella traditioner som begränsar handlingsutrymmet. 

De begränsande faktorerna kan också finnas i exempelvis undervisningsmetoder och 

traditioner som lärarna i musik tillägnat sig under sin utbildning. Begränsningar kan ha sitt 

ursprung i lärares sociokulturella bakgrund. 

Även om viljan att möta elevens önskningar finns, så får den oftast ge vika för lärarnas 

institutionsdidaktiska idéer, som ofta speglar normativa ideologier. Det vill säga att 

undervisningen måste visa på resultat som tål att granskas utifrån etablerade förväntningar av 

omgivningen. Detta medför att man kan se på musikskolans verksamhet som en institution där 

traditionella värden tas tillvara och förmedlas till eleverna – huruvida detta är elevernas önskemål 

och behov framgår dock inte. (Andersson, 2005:100) 

I en pedagogisk bemärkelse innefattar ”institution” både en materiell aspekt (dvs. lokaler, 

administrativ organisation och ekonomiska resurser) samt normativa regler i läroplanen, 

styrdokument: ”dessa inkluderar informella, implicita regler om attityder till musik och 

musikundervisningen och bygger på relationerna lärare emellan och mellan lärare och elever. 
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Informella, underförstådda regler utgör grunden för socialt inflytande och kontroll, och kan 

faktiskt vara mer kraftfulla faktorer för beteende än formella regler” (Olsson, 2005:294). 

Frågor som ”vilken genre musikläraren ska undervisa mest?”, ” hur ska man vara som 

lärare?” påverkas av kulturskolans traditioner. Det jag menar med traditioner är formuleringar 

som: ”vi brukar göra så här” eller ”det har alltid varit på det här sättet” som kommer från 

kollegor, elever eller föräldrar. Som musiklärare påverkas man av de ”traditionerna”.  

Musik och mångkultur 

Kulturskolan och mångfald 

Ylva Hofvander Trulsson har i sin D-uppsats ”Kulturskolan i integrationens kraftfält” (2003) 

undersökt i vilken grad kulturskolan i Malmö speglar Malmös befolkningsstruktur. Trulssons 

studie visar att 40 procent av barnen i Malmö som var 11 år 2003 hade utländsk bakgrund 

men att samma grupp representerades med 16 procent i kulturskolans verksamhet. Mikael 

Grafström (2007) behandlar i sitt examensarbete ”Kulturskolan – en skola för alla?” detta 

mönster, som Hofvander Trulsson (2011) tar upp i sin avhandling: underrepresenterade barn 

med utländsk bakgrund i kulturskolans verksamheter. Grafström (2007) hävdar att den största 

delen av kulturskolans elever kommer från en viss typ av familjer där föräldrarna har en 

akademisk bakgrund och/eller kanske själva har gått på kulturskolan. Han menar att 

delaktigheten i kulturskolans verksamhet kräver kunskap om denna bildningstradition. 

”Känner man inte till de kulturella koderna, inte har förutsättningar att möta dess krav eller 

själv upplever det som angeläget att ens barn ska gå till kulturskolan, då blir chanserna 

mycket små att man väljer att söka sig till kulturskolans verksamhet.” (ibid:49) Oscar Pripp 

som är docent i etnologi hävdar att kultursektorn i Sverige ”ligger sist i 

mångfaldsperspektivet”. I sin föreläsning vid Musikhögskolan i Örebro ställde Pripp en 

intressant fråga: ”Hur går det till när goda människor skapar onda effekter?” 

(Musikpedagogik och mångkultur, 2012-10-17). Grafströms (2007) tolkningar kan ringa in 

vissa svar på Pripps frågeställning. Att det finns för få studenter med utländsk bakgrund på 

musikhögskolor kan bero på att de studenter som söker sig till högre musikutbildning har varit 

en del av kulturskolans verksamhet sedan tidiga ålder. Om mångfald finns inte på 

kulturskolan, hur kan man vänta sig att det ska dyka upp människor med utländsk bakgrund 

på musikhögskolor. 

Musikhögskolan och mångfald   

I lärarförbundets tidning Fotnoten (Josephsson, 2006) ställdes frågan till 

utbildningsledare och studenter i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö om 

musikhögskolorna hänger med i utvecklingen mot ett allt mer mångkulturellt samhälle. Fyra 

studenter från Musikhögskolan i Örebro som blev intervjuade, säger att det saknas ett 

mångkulturellt tänkande i utbildningen. De få moment som nämns som mångkulturellt 

inriktade ses som Gambiakursen, där studenterna åker till Gambia och lär gambianska 

kulturens musik och danser, och några moment i pedagogikkurserna. En av de intervjuade 

säger att det inte är så många som utbildas som har en annan etnisk bakgrund. ”Det spelar nog 

roll, det vore bra om fler musiklärare hade det” (ibid). Maria Becker Gruvstedt som är 

utbildningsledare för utbildningen av instrumental – och ensemblelärare på Musikhögskolan i 

Malmö, menar också att det är alldeles för få studenter med ickesvensk bakgrund. 
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”Antagningsproven har varit stötestenen; de kräver, förutom högskolebehörighet, kunnande i 

musikteori med mera.” (ibid) Detta kan återkopplas till vad Molife och Corral (2007) menar 

med ”det eftersträvade västerländska idealet” (ibid:22).   
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

Jag börjar detta avsnitt med att förklara vad begreppet ”identitet” innebär. Som jag skrev i 

inledningen är frågor som ”vem är jag?”, ”vem önskar jag vara?” osv. relevanta i detta 

sammanhang och behöver belysas. Sedan lyfter jag upp begrepp som: mångkultur, etnicitet, 

kulturellt kapital, avtraditionalisering, globalisering.  

Den formbara identiteten 

Richard Jenkins (2008) beskriver identitet som ett samspel mellan likhet och skillnad i 

relationer. Det är människans förmåga att veta "vem som är vem" (och därmed "vad som är 

vad"). Lidskog och Deniz påstår att identitet skapas först med ”jagmedvetande”. Detta görs i 

samspel med andra människor (Lidskog & Deniz, 2009). Detta innebär att veta vem jag är, att 

veta vem andra är, de vet vem jag är, jag vet vem de tror att jag är, och så vidare. Identitet kan 

beskrivas som en flerdimensionell klassificering eller kartläggning av den mänskliga världen 

(ibid). Identifiering är en process, inte en "sak". Det är inte något som man kan ha eller inte, 

det är något som ”görs” (Jenkins, 2008). Det ”gör” man genom att skapa sin egen historia; en 

historia där kön, klass och kultur är några av flera verksamma ingredienser. Som Lidskog och 

Deniz (2009) beskriver: ”man är aldrig bara vit, bara man eller bara medelklass, utan man är 

allt detta samtidigt. I en person finns en mängd bestämningar och dessa kan såväl förstärka 

eller försvaga varandras påverkan.” (ibid:50)  

Jenkins (2008) skriver vidare om identitet, att hur jag identifierar mig har betydelse för vilka 

andra individer jag identifierar mig med och vad som är ”naturligt” och ”normalt” för mig i 

mitt handlande. Identiteten formas och omformas ständigt i samspel med den sociala 

omgivningen. Vi blir individer och utvecklar en personlig identitet genom att samspela med 

andra och genom att betrakta oss själva med hjälp av andras ögon (Lidskog & Deniz, 2009). 

Detta kan knytas vidare till ”jagmedvetande”. Identitet är något som präglas av vår egen 

formbarhet. Det är något som konstrueras samtidigt som vi utformar vad eller vem vi önskar 

vara, vilka platser och sociala grupper (förorten, invandrare osv.) vi vill tillhöra (Ruud, 1997).  

Lidskog och Deniz (2009) hävdar att identitet handlar om förändring. Den här förändringen 

sker genom att ”vi ständigt förstår oss själva och förändrar oss själva i nära relationer till de 

grupper som vi tillhör eller som finns omkring oss.” (ibid:27) Genom att delta i nya sociala 

sammanhang och genom att utveckla nya intressen och livsstilar, så får vi möjlighet att förstå 

oss själva på ett nytt sätt och förändra vår identitet (ibid). Den förändringsförmågan som 

identitet innebär kallar jag för identitetens formbarhet.  

Identitet och musik 

Personlig identitet avser individens unika egenskaper, värderingar och attribut, och 

återspeglar hans eller hennes personliga historia, medan social identitet avser de sociala 

kategorier som människor tillhör, strävar efter att tillhöra eller dela viktiga värderingar med 

(Crozier, 2005).  

Musik som identitetsmarkör 

”Vår identitet är alltid inbäddad i en känsla av tillhörighet.” (Lidskog & Deniz, 2009:27) Den 

här tillhörigheten innebär att man vill vara lik vissa grupper och olik andra. Man avstår från 
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att komma nära vissa sociala grupper (veganer, invandrare, homosexuella osv.) (ibid). ”Att 

man tillhör en grupp innebär oftast att man förväntas att bete sig på ett visst sätt och kanske ha 

en del tydliga markörer som talar om att man tillhör gruppen.” (Lidskog & Deniz, 2009:29) 

De symboler man använder för att markera vilken grupp man tillhör kallar Lidskog och Deniz 

(ibid) för identitetsmarkörer. Exempelvis har vissa ungdomar med utländsk bakgrund brytning 

när de pratar svenska fast de är födda i Sverige, de hittar på nya ord så som ”aina” för polis, 

”para” för pengar osv.
1
 Genom att prata på ett sätt, t.ex. bryta, markerar individen att den 

tillhör ”förorten”.   

En musikgenre som ofta kopplas till unga invandrare i svenska storstadsförorter är hiphop.  

Med hjälp av hiphop och andra, ofta svarta, musikformer som ett slags gemensamt musikspråk kan 

man skapa gemenskap mellan olika etniska grupper. I sådana sammanhang uppstår också 

uppfattningar om ’de andras’ musik. Medan musik med svenska artister som Kent eller dansband 

ur invandrarkulturers synpunkt framstår som ”svennemusik” blir exempelvis hiphop i etniska 

svenskars ögon musik för invandrare från förorten” (Lilliestam, 2009:178)  

Lilliestam (ibid) definierar, så som Jenkins (2008) identifieringsprocess, att man positionerar 

sig själv gentemot ”de andra” och musik är en del av denna identifikationsprocess. Jag 

kommer att utveckla detta i avsnittet i Etnicitet, mångkultur och musik. 

Musik har betydelse för den sociala identiteten. Den ger individen trygghet och säkerhet för 

identifiering med andra likasinnade kamrater. Den tonåring som t.ex. identifierar sig med 

Metallica vinner solidariteten av att vara själsfrände med miljontals andra ungdomar (Crozier, 

2005).  

Identitetsskapande försiggår alltid innanför en bestämd social, historisk och kulturell kontext. 

Vi lär genom uppväxten några av de dominerande diskurserna som är framträdande i de 

speciella sociala omständigheter vi lever under (Ruud, 1997). Det finns sånger och 

musikstycken som förstås och mottas på speciella sätt innanför ramen av svensk kultur, till 

exempel: Du gamla du fria, Sankta Lucia, Den Blomstertid nu kommer, Små grodorna, 

Öppna landskap, De sålde sina hemman, Tryggare kan ingen vara, Midsommarvaka eller 

Intåg i sommarhagen. Dessa sångers betydelser verbaliseras eller förklaras aldrig och det 

behövs inte: ”alla” känner ju igen dem och vad de står för ändå (Lilliestam, 2009). Lilliestam 

menar att både enskilda sånger och musikaliska stilar och genrer är laddade med 

föreställningar och underförstådda innebörder. ”En genre inte bara låter på ett visst sätt utan 

står också för associationer, värderingar och ideologier.” (Lilliestam, 2009:52) T.ex. vad Du 

gamla du fria, har för värderingar och vilken ideologi den innebär som gör att den låten blir 

en nationalsång? Vilka som kan identifiera sig, känna igen sig med den låten? ”Våra 

musikaliska identiteter bildas och formas genom en serie av identifikationer med människor, 

värden och kulturella positioner som ger oss en grundsyn för att förstå samhället och 

människor runt omkring oss.” (Ruud, 1997:44) Det Ruud hävdar, att känna igen sig i vissa 

låtar är beroende på vilka sociala grupper och vilka människor, platser vi identifierar oss med. 

Musik innebär värderingar, värderingar som kan kopplas till tillhörighet och därmed identitet 

(Lilliestam, 2009).  

 

                                                 
1
 www.slangopedia.se [hämtat 2012-12-16] 
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Etnicitet, mångkultur och musik 

Under rubriken identitetsmarkörer nämnde jag att identitet innebär en känsla av tillhörighet. 

Den här tillhörigheten kan kopplas till en folkgrupp eller en geografisk plats eller en specifik 

kultur. Därför kommer jag att lyfta begrepp som etnicitet och mångkultur i detta avsnitt. 

Med etnicitet avses upplevelsen av att tillhöra en viss grupp människor ”vilka ser sig själva 

som kulturellt distinkta i relation till andra grupper”
2
. Grunderna för etnisk tillhörighet kan 

vara flera: en gemensam historia, religion, språk, geografiskt ursprung, erfarenheter 

(Lilliestam, 2009). Etnicitet är en typ av kulturell tillhörighet där man skapar en kollektiv ”vi-

känsla”. Etnisk identitet är således en viss typ av kulturell identitet (Lidskog & Deniz, 2009).  

Musik och dans är kraftfulla redskap för att uttrycka, symbolisera och manifestera etnicitet och 

skapa gemenskap och sammanhållning. Att höras och synas är att finnas... Invandrargruppers 

musik är ganska ovanliga inslag i svensk offentlig musikkultur och den hörs relativt lite i svensk 

media. Det finns många mycket skickliga musiker och aktörer som nästan bara blir hörda innanför 

ramarna av sina egna kulturer men sällan i etniskt svenska sammanhang. Svenska musikformer 

och invandrargruppers musik möts sällan även om musikerna kan leva nära inpå varandra 

(Lilliestam, 2009:178). 

Etnicitet kan uttryckas genom musik som någon slags gemenskap enligt Lilliestam (ibid). Han 

hävdar att svenska musikformer och invandrargruppers musik sällan möts. Detta vill jag 

kommentera med att det är faktisk de gruppernas medlemmar, människorna, som sällan möts.  

Lilliestam beskriver begreppet mångkultur som ”en uppsplittring av kulturen i intressegrupper 

där olika grupper slåss om uppmärksamheten, där olikheter betonas mer än likheter och där 

gemensamma mänskliga erfarenheter och känslor tillskrivs mindre betydelse. Det finns flera 

grupper och flera intressen att ta hänsyn till, flera historier, flera kulturer” (Lilliestam, 

2009:61). Han problematiserar också att invandrare får respresentera begreppet mångkultur, 

att invandrartära områden beskrivs som mångkulturella områden:  

En besvärande konsekvens av att såväl mångkultur som kulturell mångfald i praktiken så ofta 

knyts till etniska grupper är att skillnader mellan svenskar och icke-svenskar överbetonas. En 

annan är att svenskars omfattande bidrag till den kulturella artrikedomen i Sverige osynliggörs. En 

tredje är att, skillnader inom de två kategorierna, med avseende på t.ex. kön, ålder, klass, 

bostadsort och intressen osynliggörs. Etniska grupper homogeniseras och också ”svenskar” 

behandlas som en enhetlig kategori, antingen i motsatsen till etniska grupper, som i den vanliga 

frasen” svenskar och invandrare”, eller som en etnisk grupp bland de andra. (Lilliestam, 2009:61)   

En liknande tanke finns hos Lidskog och Deniz (2009), de menar att det kan vara missvisande 

att diskutera mångkulturalism bara utifrån etnicitetsbegreppet. Kulturell tillhörighet är mycket 

mer än härstamning och ursprung, ”det handlar om medlemskap om en kulturell gemenskap” 

(Lidskog & Deniz, 2009:109). Rätten att uttrycka sin identitet och kulturella identitet är 

central för mångkulturalism, och etnicitet är en av de parametrarna så som religion, tradition 

osv. (ibid). 

Bengt Spowe (2007) utgår från några avgränsade kulturperspektiv i en slags progression där 

han beskriver hur det kulturella arbetet kan se ut i skolorna. Han menar att det inte längre är 

en mångkulturell undervisning vi ska sträva efter då han anser att mångkultur snarare är ett 

                                                 
2
 Nationelencyklopedin (http://www.ne.se) [hämtad 2012-11-04]. 

http://www.ne.se/
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tillstånd än en interaktion eller process. För att utveckla vårt samhälle bör vi lägga fokus på en 

interkulturell skola: 

Monokulturell: Oavsett vilka elever som finns i klassen så är det ”svenskheten” som utgör normen, 

idealståndet och målet. Elever med annan kulturell bakgrund än den svenska förväntas, med hjälp 

av olika stödåtgärder, anpassa sig till det svenska skolsystemet samt klara sig så gott det går.  

Mångkulturell: Målet är att öka förståelsen för elever med invandrarbakgrund och minoriteter. 

Skolan anordnar dagar med teman kring mat, kläder, musik, dans och högtider. Föräldrar och 

anhöriga bjuds in för ”att berätta” och ”visa”. Risken blir att vi turistar in i människors liv och 

låter oss informeras. Vi ser vad vi vill se, för att sedan återvända till vår trygga, svenska verklighet.  

Interkulturell: Perspektivet kan beskrivas som interaktionsprocesser mellan lärare och elever, 

elever och elever, lärare, föräldrar och elever med varierande kulturell bakgrund – att få komma 

till tals för att bidra utifrån sin egen unika kulturbakgrund, att dela med andra, att söka 

beröringspunkter. (Spowe, 2007:12) 

Man kan känna igen sig i Spowes beskrivningar om mångkulturellt arbete. Exempelvis 

skolornas temavecka med mångkultur där andra kulturer exotiseras. När jag spelar ett 

orientaliskt instrument på musikhögskolan så är det oftast uppskattat men samtidigt känner 

jag mig som ett turistföremål i dessa sammanhang. Detta eftersom det inte finns ett 

strukturellt arbete för att främja orientaliska instrument och orientalisk musik på 

musikhögskolan t.ex. kurser, föreläsningar osv.  

Kulturellt kapital 

Med kultur avses ett normsystem, bestående av idévärden, symboler och sedvänjor, som en 

grupp delar. Kulturer är oftast historiskt framvuxna och de flesta kulturer har skapat en 

historia över sitt ursprung och sin historia som lärs in till kulturens medlemmar (Lidskog & 

Deniz, 2009). Kulturen tillför vissa symboliska former och mönster som vi använder som 

redskap i våra tankeprocesser (Ruud, 1997). Kulturen lär oss beteenden och sätt att tänka utan 

att vi reflekterar, närmast med automatik. ”Vi lär oss kulturen genom att leva i den, ungefär 

som fisken lever i vattnet utan att tänka på det.” ( Lilliestam, 2009:51) 

Den franska sociologen Pierre Bourdieu har utvecklat begreppet kulturellt kapital och han 

betraktar kultur som en form av "symboliskt kapital" där kulturföremål kan användas i 

kampen för social dominans av vissa individer över andra (Månson, 2010).  

Per Månson sammanfattar de olika former av Bourdieus kapitalbegrepp: 

Det sociala kapitalet kan vara det slag av tillgång en människa har tack vare sina förmånliga 

sociala kontakter. Det kulturella kapitalet kan vara tillgångar man tillägnar sig genom utbildning 

och behärskandet av kulturens olika fasetter. Det symboliska kapitalet kan vara de symboler och 

attribut som man behöver behärska och känna till för att ständigt kunna uttrycka sin tillhörighet 

och konkurrensförmåga (Månson, 2010:407).  

Habitus 

Begreppet habitus är centralt hos Pierre Bourdieu, och genom detta vävs flera av identitetens 

delar (alltså klass, genus, ålder, bostadsort, etnicitet) samman i ett enda begrepp. Habitus finns 

i vårt vara, i våra sinnen och vår kropp, och blir en del av vår personlighet. Habitus handlar 

om vad vi är duktiga på, vad vi är vana vid, vad vi lärt oss förnimma, värdera och göra, hur vi 

tänker och talar (Lilliestam, 2009). ”Kampen om kulturella värden är en symbolisk kamp om 

makt och inflytande och om vems smak som ska gälla.” (ibid:182) Vems habitus, vems smak 
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som egentligen ska gälla i undervisningssituationen är en utmaning som pedagogen har 

framför sig. Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen hävdar att det kan vara problematiskt att 

läroplanen, musikpedagogen och eleven kan ha förankring i varsina musikkulturer (Hanken & 

Johansen, 2004). Denna problematik kan illustreras med Bourdieus begrepp socialt fält där en 

grupp människor kämpar om rätten att delta, påverka, dominera osv.  

Genom att individen vistas i och deltar i olika sociala miljöer tillägnar hon sig olika sätt att agera 

och förhålla sig. Eftersom en människa under sitt liv kan leva i och möta många olika sociala 

miljöer, blir hennes sätt att agera och förhålla sig format av de skilda erfarenheter hon fått i olika 

miljöer under sin levnadsbana. Vad individen gör är att hon tillägnar sig ett habitus. Med detta 

habitus kan hon agera och förhålla sig ”naturligt” i en eller flera av dessa olika sociala miljöer. När 

individen möter handlingsmönster och förhållningssätt, som formats annorlunda än de hon mött i 

sitt eget sociala ursprung, väver hon på olika sätt samman dessa till en del av ett nytt habitus. 

(Månson, 2010:407) 

Det ovanstående citatet kan tolkas på samma sätt som identitetens formbarhet, att individen 

formar om sitt habitus när hen möter nya sociala miljöer, för att agera naturligt.  

Bourdieu fann att medelklassens barn som en del av sitt habitus får en typ av kulturellt kapital 

som utrustar dem med en rad språkliga och kulturella färdigheter. Skolor i sin tur kräver 

sådana kompetenser för framgång i utbildning, även fast de färdigheterna inte undervisas 

explicit, vilket missgynnar arbetarklassens barn (Wright & Finney, 2011). 

Kulturellt kapital har enligt Lilliestam en grundläggande funktion, nämligen ”att skilja ut 

vilken kunskap och smak som är socialt och kulturellt gångbar och värdefull i olika 

sammanhang” (Lilliestam, 2009:182). Det kan vara svårt för elever från icke studievana hem 

att söka sig till högre utbildning liksom det är svårt att rekrytera kvinnor till mansdominerade 

yrken och vice versa. Lilliestam menar att det finns de som bryter mönstren och gör en så 

kallad klassresa, vilket också kan innebära att man förändrar sin smak och sina kulturvanor, 

men det är inte alltid enkelt och framför allt inte smärtfritt att göra detta (Lilliestam, 2009). 

Lärarens kulturella kapital 

Hanken och Johansen (2004) skriver att det kan vara problematiskt att läroplanen, 

musikpedagogen och eleven kan vara förankrade i olika musikkulturer. ”Läroplanen kan till 

exempel lägga vikt på svensk barnsångtradition och den västerländska konstmusiken, läraren 

som ska planera undervisningen har sin musikkulturella bakgrund i 1960- och 70-talets 

rocktradition medan eleven är intresserad av dagsaktuell ungdomsmusik.” (ibid: 46, se 

habitus) 

Hanken och Johansen (2004) hävdar att elevernas musikkulturella förutsättningar utvecklas 

genom att de blir socialiserade in i en musikkultur, inte minst när de utvecklar sin uppfattning 

av vad för slags musik som är ”bra”. Musiklärarens musikkulturella förutsättningar kan också 

ses på samma sätt dvs. att uppväxtens villkor kan ha betydelse för vad läraren värderar som 

”bra” musik.  

Lärarens syn på ämnet spelar roll för hur undervisningen utformas. Vad musikalitet innebär 

för läraren påverkar vilken utgångspunkt ämnet får, om det ses som ett socialt ämne eller ett 

konstnärligt ämne (Hanken & Johansen, 2004). I sin avhandling ”Musiklärartyper” (2008) har 

Olle Tivenius undersökt enkätsvar från samtliga musiklärare i musik- och kulturskolor i 
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Sverige och skapat olika idealtyper. Idealtyperna beskriver hur lärarna på kulturskolor ser på 

sina uppdrag som musiklärare. Lärarens habitus eller vad läraren anser att 

instrumentallektioner ska handla om, kan tolkas genom de här lärartyperna:  

Mästarläraren värnar om en konservatorietradition och en normativ mästarlärlingsmetodik.  

Portvakten har ett exkluderande drag, motståndet mot politikerna och värnandet av musiken 

hellre än barnen. Typen skyggar för framtiden och även den samtida ungdomskulturens 

musikaliska yttringar. Den typen ansluter sig till konservatorieidealet där läraren måste kunna 

förebilda föredömligt. 

Musikanten anser att man mår bra av att spela, att det är något essentiellt. Typen är inte någon 

nytänkare, filosofin är att spela, och då behövs inget nytänkande. Då pedagogiken bygger på 

att spela behövs inga stora mått av medveten metodisk bredd, varför det passar bäst om 

eleverna redan har ”musiken i blodet”. 

Kapellmästaren kännetecknas av en vilja att eleverna i första hand ska tillägna sig hantverket.  

Detta ska användas för elevens egna behov, men på musikskolan manifesteras det i 

orkesterspelet, vilket ses som verksamhetens nav. Detta anger i praktiken att pedagogiken är 

tämligen hårt styrd av krav på notanvändning, varför traditionella synsätt, metoder och 

läromedel lever kvar. 

Pedagogen anser att tyngdpunkten ligger mera på eleven än på musiken, en lärartyp som är 

medveten om, som har tagit ställning till, som förhåller sig till centrala begrepp som 

demokrati, lärarroll och musiksyn och som därtill har byggt sin verksamhet på 

konsekvenserna av denna medvetenhet. Omsorgen om barnen är överordnad omsorgen om 

musiken (Tivenius, 2008).  

Olle Tivenius var inte den första forskaren som utvecklade lärartyperna. Christer Bouij 

presenterar lärartyper i sin avhandling ”Musik – mitt liv och kommande levebröd” (1998). 

Hans typer utgår från musiklärarstudenters attityder och värderingar om sina framtida 

yrkesroller. 

Musikant/allmänt musikintresserad avser personer som studerar på musikhögskolan för att bli 

bättre i musik. De kan t.ex. vilja lära sig att spela i band, att arrangera m.m. Man vill vanligen bli 

bättre att spela, men inte nödvändigtvis ett instrument eller en genre – därav ordet musikant –  utan 

i stället uppnå en bred kompetens. Men just att bli lärare kanske inte är så intressant, utan yrket blir 

mera en följd av den utbildning de valt. (Bouij, 1998:274). 

Den elevcentrerade läraren vill arbeta med barn och ungdom och musik – de flesta talar dock om 

barn – för att ge dem en bra grundval, inte nödvändigtvis för musikämnet utan kanske för hela 

livet eller hela personligheten. Många av informanterna betonade tydligt undervisningen som en 

process som formas i ögonblicket i mötet mellan lärare och elever. Det handlar här om 

”undervisning genom musik” (ibid:275). 

Den innehållscentrerade läraren vill ofta undervisa på ett högre stadium och betonar hur viktigt 

det är att kunna spela så att man kan förebilda på sitt instrument och inspirera sina elever. Han 

eller hon är heller inte intresserad av att utveckla sina elever utöver musiken, det är inte hans eller 

hennes uppgift. Målen är inommusikaliska och det är i förhållande till musikaliska färdigheter som 

eleverna inordnas. Det handlar här om ”undervisning till musik”, d.v.s. att det är målet som är det 

viktiga (ibid:276).  

Musiker/interpret betraktar musiklärarutbildningen som en kamouflerad musikerutbildning där 

man liksom blir lärare på köpet. Man kan tänka sig att när musikern varit ute i arbetslivet ett tag 
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och han eller hon kanske tvingas in i pedagogisk verksamhet, så är det en mästar-lärling-modell 

som ligger närmast till (ibid:277). 

Bourdieu i Sverige 

Sammanfattningsvis kan man hävda att Bourdieu såg det som att utbildningssystemet kräver 

vissa typer av kunskap och ”språk” som bara kan förstås av de barn som tillhör eliten.  

Bourdieus perspektiv kritiseras dock för att det inte går att se detta mönster i samhällen där 

”att utbilda sig” har blivit ett medelklassbeteende. Medelklassens kulturella positionering av 

sig själv innebär oftast en kulturell mångfald och indikerar inte en hegemonisk form av 

kulturellt kapital (Dyndahl, 2011). 

Det diskuterades på 1990-talet om att öppenhet för mångfald borde ersätta exklusiv preferens 

för högkultur i avseende att visa klasskillnaden.  Medel- och överklassens smak tog inte 

nödvändigtvis en elitistisk eller "snobb"-form, däremot är hög status förknippad med 

deltagande i ett brett utbud av kulturella genrer och aktiviteter. Sammanfattningsvis är det 

som förändras från Bourdieus sociala teori att, den härskande klassen nu inte endast förbrukar 

finkultur, utan att de konsumerar också mycket av det som tidigare betraktades som lågkultur 

(ibid).  

Avtraditionalisering och globalisering 

Genom en tradition kan vi orientera oss mot det förgångna för att få vägledning för vårt 

handledande. Den förser individen med en relativt stabil handlingshorisont och erbjuder ett fäste 

för hennes tillit. Tradition ger också ett mått av trygghet, eftersom den ger individen en kollektiv 

identitet, förser henne med en kollektiv historia och skapar emotionella band till andra personer 

som tillhör samma tradition (Lidskog & Deniz, 2009:39).   

Den brittiska sociologen Anthony Giddens hävdar att vi idag lever i ett posttraditionellt 

samhälle där traditionen tappat mycket av sin makt. Det mångkulturella samhället har många 

olika traditioner och ingen av de traditionerna är mer överlägsen än den andra. Det är därför 

man inte kan legitimera sitt handlande genom att hänvisa till en viss tradition (Lidskog & 

Deniz, 2009).   

Sin livsstil och sin identitet får man inte främst som ett arv från den kultur man fötts in. Det är 

istället en fråga om valen man själv gör, något man själv skapar (Giddens, 2005). Normen 

idag är att ha ett aktivt förhållningssätt gentemot en mängd olika företeelser, t.ex. 

fritidsintressen, vad jag äter, om jag tränar osv. (Lidskog & Deniz, 2009). Kort sagt, ”Den jag 

är och vart jag är på väg – är skapad av mina egna beslut” (ibid:122). ”Hur man ska reagera 

och vem man ska vara är centrala frågor för människor som lever idag. Dessa frågor rör 

identitetsbegreppen och vi besvarar genom vårt vardagliga sociala beteende.” (Giddens, 

2005:89) 

Att ”välja” är något oundvikligt för den posttraditionella människan och individen 

konfronteras med en komplex mångfald av val. Giddens menar att under posttraditionalism 

har vi inget annat val än att välja. ”Alla val är inte bara beslut om hur man ska handla, utan 

också om vem man vill vara.” (Giddens, 2005:102) 

Självidentitetens berättelse måste skapas, förändras och bevaras reflexivt i förhållande till ett 

socialt liv som snabbt förändras både lokalt och globalt. Individen måste integrera informationer 

från en rad olika förmedlade erfarenheter med lokala handlingar, så att framtida projekt förbinds 
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med tidigare erfarenheter på ett någorlunda sammanhängande sätt. Detta kan bara uppnås om 

individen utvecklar en inre autenticitet, en ram av grundläggande tillit med vars hjälp livsförloppet 

kan förstås som en enhet mot bakgrund av skiftande sociala händelser. En reflexivt strukturerad 

självberättelse gör det möjligt att skapa sammanhang i det avgränsade livsförloppet under 

föränderliga yttre villkor (Giddens, 2005:254). 

Det som Giddens skriver här kan kopplas till Bourdieus begrepp habitus, att identitet är något 

formbart och att individerna på ett otvunget sätt anpassar både sitt framträdande och sitt 

uppträdande till de krav som de anser gäller i den specifika miljön (Giddens, 2005).  

Rent generellt kan begreppet globalisering bäst förstås som ett uttryck för fundamentala 

aspekter av tidrummets uttänjning. ”Globaliseringen handlar om hur närvaro och frånvaro 

genomkorsar varandra, hur sociala händelser och relationer ´på avstånd´ sammanflätas med 

lokala kontexter.” (Giddens, 2005:32) Exempelvis en folkvisa från östra Turkiet spelas i 

Frankrike av svenska musiker. Sociala relationer lyfts ut ur lokala kontexter och återaktiveras 

tvärs över obegränsade avstånd i tidrummet. Det är just denna frikoppling eller ”urlyftning” 

som avses med det som Giddens beskriver som ”urbäddning” (Giddens, 2005:28). 

Sammanfattningsvis kan man påstå att globalisering och posttraditionalism går in i varandra: 

När tillvaron inte i samma utsträckning som tidigare ordnas av traditioner ökar individens 

möjligheter - tillika ställs det större krav på henne - att aktivt delta i sin egen identitetsprocess. Det 

senmoderna samhället utmärks också av globalisering, vilket innebär ett överskridande av förr 

mycket påtagliga tidliga och rumsliga gränser. Giddens beskriver s.k. frikopplings- eller 

urbäddningsmekanismer som att de ”bryter loss de sociala relationerna från deras bindning till 

specifika platser och kombinerar om dem tvärs över stora avstånd i tid och rum” (Danielsson, 

2012:41).  

Lidskog & Deniz (2009) hävdar att globaliseringen leder till att nationalstaten förlorar sin 

makt genom de internationella företagens utmaning och deras ekonomiska påverkan på 

nationalstaten. En konsekvens av den processen är att staten inte längre kan hålla ekonomiska, 

politiska och kulturella processer instängda inom sina gränser. Det innebär att varje 

demokratisk stat förväntas ha en pluralistisk och öppet förhållande till mångfald (ibid). 
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PROBLEMOMRÅDE 

Vi lär genom uppväxten några av de dominerande diskurserna som är framträdande i de 

speciella sociala omständigheter vi lever under (Ruud, 1997). Att växa upp i ett annat land 

som inte har samma kulturella, historiska, traditionsmässiga och religiösa referensramar som 

Sverige och välja musikläraryrket där undervisningen kan bestå av låtar som är självklara för 

alla elever, men inte för läraren kan vara problematiskt. Hur kan den utlandsfödda läraren 

täcka över gapet som uppstår mellan olika musikkulturers prioritering i val av 

undervisningsmaterial? Vilka strategier och förhållningssätt utvecklar den utlandsfödda 

läraren? 

Lilliestam (2009) påstår att både enskilda sånger och musikaliska stilar och genrer är laddade 

med föreställningar och underförstådda innebörder. En genre inte bara låter på ett visst sätt 

utan står också för associationer, värderingar och ideologier. Vidare skriver han att det finns 

låtar som tolkas på ett speciellt sätt innanför ramen av svensk musik och symboliserar någon 

slags tillhörighet till en gemenskap (ibid). Hur tänker musikläraren som inte känner den 

tillhörigheten genom de låtarna? Hur förhåller sig denna lärare till de låtarna i sin 

undervisning där hen förväntas att vara den som instruerar låtarna?  

En annan problematik kan vara utlandsfödda lärarens arbetsmiljö, nämligen kulturskolan. Vad 

har den för påverkan i lärarens undervisning? Kan kulturskolan betraktas som en värdeneutral 

institution där den utländska läraren inte känner behov av att ”smälta in” eller finns det 

oskrivna regler och normer som ändå har betydelse för den utlandsfödda instrumentallärarens 

undervisning?  

När man beskriver ett bostadsområde som mångkulturellt, syftar man oftast på att området är 

invandrartätt (Lilliestam, 2009). Diskussioner om mångkulturalism kan handla om ”de andra” 

i en etnisk bemärkelse. Men detta problematiserar Lilliestam, eftersom detta synsätt kan 

osynliggöra de andra sociala kategorier individen tillhör t.ex. kön, ålder, klass. En 

överbetoning av svenskar och icke-svenskar är en annan konsekvens av detta synsätt (ibid). I 

mitt fall, undrar jag om utländska musiklärare upplever ett sådant bemötande, att de definieras 

som mångkulturella bara på grund av sina etniska ursprung. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna uppsats kommer att handla om lärare som har kommit till Sverige i vuxen ålder, 

utbildat sig här och som är yrkesverksamma instrumentallärare i kulturskolan. Uppsatsens 

syfte är att utforska den flerkulturella erfarenhetens betydelse för de utlandsfödda 

instrumentallärares yrkesutövande.  

1) Hur ser utlandsfödda lärare på förhållandet mellan sin kulturella bakgrund och den 

undervisning de genomför?   

2) Har de utlandsfödda lärarnas flerkulturella kunskaper tillfört något i yrkesutövningen och 

under musikhögskoleutbildningen? 

3) Hur beskriver utlandsfödda lärarna mötet med andra människor inom ramen för sitt 

yrkesutövande? 
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METOD 

I detta avsnitt beskrivs hur jag gick tillväga i datainsamlingen, jag beskriver urvalet av 

informanterna samt undersökningens genomförande.  

Kvalitativ intervju 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, t.ex. 

den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. I en kvalitativ intervju är 

både intervjuare och intervjuperson medskapare i ett samtal (Patel & Davidson, 2011). 

Forskaren försöker få så utförliga beskrivningar som möjligt av det fenomen som skall 

undersökas genom att göra intervjuer. Det ges även möjligheter till att be informanten att 

utveckla sin beskrivning av fenomenet (Kvale, 1997). Jag har använt mig av 

semistrukturerade intervjuer (se bilaga) där jag gjorde en lista över specifika teman som 

skulle pratas om. Utifrån dessa teman har jag formulerat frågor, men intervjupersonen hade 

frihet att utforma svaren. 

Intervjuns utformning 

En bra intervju kräver en grundlig planering av vilka teman som ska beröras. På det viset kan 

man undvika att prata om irrelevanta ämnen (Repstad, 2007). Inför genomförandet av 

undersökningen skapades ett intervjuunderlag (se bilaga) med ett antal teman som intervjun 

skulle handla om med utgångspunkt i uppsatsens syfte, problemområde och 

bakgrundslitteratur.  

Urval av informanter 

Huvudkriteriet för urvalet är att forskaren räknar med att de personerna som ska intervjuas har 

viktig och relevant information för problemområdet och frågeställningarna (Repstad, 2007). 

Alla de tre intervjuade lärarna, kommer från mellanöstern, kom till Sverige i vuxen ålder och 

studerade musiklärarutbildning på olika musikhögskolor i Sverige. Det var viktigt för mig att 

kunna intervjua utländska lärare som inte hade så många eventuella gemensamma 

referensramar som en etnisk svensk lärare. Det var viktigt för studien att de intervjuade 

lärarna kom från utomeuropeiska länder med avseende på uppväxtens betydelse i hemländer 

som inte har de västerländska traditionerna.  

 Efter författande av en text där jag presenterade mig, och informerade om syftet med min 

studie, kontaktade jag min första informant. Han gick med på att vara med i min 

undersökning. Kontakten med Musiklärarnas Riksförbund gav också resultat och jag fick 

kontaktuppgifter till en annan lärare som hade utländsk bakgrund och jobbade på en 

kulturskola. Ytterligare en informant fick jag som tips av en av mina intervjuade lärare. Jag 

kontaktade den tredje informanten via mejl och förklarade kort om min studie. Vi bestämde 

tid och datum för intervjun.   

Intervjuns genomförande   

Två intervjuer gjordes i form av videokonferens med hjälp av mjukvaruprogrammet Skype, 

och en genom telefon. Användning av de metoderna bestämdes utifrån ekonomiska resurser 
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och tidsramarna för intervju. Videokonferenser håller på att bli allt mer tillgängliga i både 

praktisk och ekonomisk bemärkelse. Pål Repstad (2007) menar att det inte finns anledning att 

avvisa den typen av lösningar på ett kategoriskt sätt, men man bör samtidigt inse att man 

förlorar något i jämförelse med intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte. Det är 

problemformuleringen eller frågeställningen som är avgörande för hur man bedömer metoden 

(ibid).  

De informanter som intervjuades via Skype, befann sig i sina hemmiljöer och den som 

intervjuades via telefon befann sig på sin arbetsplats. Platsen eller lokalen kan påverka om 

resultatet av en intervju blir bra eller dåligt (ibid). Man ska välja ett ställe där man kan vara 

ostörd vilket jag tycker att jag lyckades med.   

Före intervjun gav jag både muntliga och skriftliga försäkringar om konfidentialitet, 

forskarens tystnadsplikt och varför jag valt just dessa personer för en intervju. Före själva 

intervjun blev det en stund där de fick fråga mig om min bakgrund och min utbildning osv. 

vilket byggde upp en positiv social relation inför intervjun (ibid).  

Jag spelade in samtalen med hjälp av ett datorprogram. Min tanke var att kunna koncentrera 

mig på vad respondenterna sa, så slapp jag ägna tiden åt att skriva under samtaletsgång. För 

att få göra ljudinspelningar under en intervju krävs intervjupersonernas tillstånd (Patel & 

Davidson, 2011). Det tillståndet hade jag fått av mina informanter före intervjutillfället.  

Transkribering 

För att kunna analysera de muntliga intervjuerna behövde samtalen omvandlas till skriven text 

genom så kallad transkribering. Transkribering är en tolkande process där skillnader i 

muntligt tal och skriven text kan orsaka olika problem (Kvale & Brinkmann, 2009). 

”Utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar av levande 

intervjusamtal” (ibid:194). För att ge texten den dynamiken som ett samtal kan ha har jag valt 

att presentera mitt resultat på ett berättande sätt.  

Metodens lämplighet 

Eftersom mitt syfte är att utforska den flerkulturella erfarenhetens betydelse för de 

utlandsfödda instrumentallärares yrkesutövande är det viktigt att de intervjuades 

beskrivningar och berättelser kommer fram. Jag ansåg att en kvalitativ intervju skulle  hjälpa 

mig att samla in så mycket och så relevant information som möjligt. Den kvalitativa 

forskningsintervju skulle kunna ge en djup och komplett bild av informanternas tankar om 

studiens problemområde.  

Förförståelse 

Patel och Davidson (2011) menar att det är viktigt för undersökningen och dess resultat att 

forskaren är medveten om sin förförståelse. Forskaren närmar sig informanten subjektivt 

utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap 

som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå informanten (ibid). 

Eftersom jag själv har haft en liknande livsresa som mina informanters, kan jag använda mina 

erfarenheter som verktyg i tolkningsprocessen. Samtidigt så krävs det av forskaren att i 
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möjligaste mån bli medveten om sin förförståelse så att denna färgar den kvalitativa intervjun 

i så låg grad som möjligt (ibid).  

I intervjun kunde jag ge egna exempel från mina erfarenheter av olika 

undersökningsrelaterade fenomen. Här kände jag att förförståelsen var till hjälp. Ibland 

uttalade intervjupersonen en likartad och ibland en avvikande uppfattning. Det viktiga var att 

intervjun kunde berikas på detta sätt och att intervjupersonens uppfattning framträdde tydligt. 

Forskningsetiska principer 

Lärarna som deltog i studien fick information om undersökningens syfte och att deras 

medverkan var frivillig. Uppgifterna om de intervjuade lärarna behandlades med 

konfidentialitet och de uppgifter som samlades in om enskilda informanter fick endast 

användas för forskningsändamålet (Repstad, 2007). I uppsatsen används fingerade namn för 

att dölja de intervjuades identitet. Med tanke på instrumentets eventuella påverkan i studiens 

resultat, bestämde jag mig däremot för att inte dölja vilka instrument som de intervjuade 

lärare undervisar i.  
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RESULTATPRESENTATION 

Resultatpresentationen inleds med livshistorier som berättar om de tre intervjuade 

instrumentallärarna. Livshistorierna har byggts upp utifrån de olika teman (se bilaga) som 

handlar om mitt problemområde.  

Jag har valt att presentera mitt resultat på ett sätt som liknar resultat presentation Eva Georgii-

Hemming (2005) har i sin avhandling, Berättelsen under deras fötter - Fem musiklärares 

livshistorier. Hennes utgångspunkt är lärarnas förklaringar av sina egna handlingsmöjligheter, 

val och erfarenheter. Dessa berättelser utvecklas och tolkas genom att placeras i en större 

helhet. I linje med Georgii-Hemming har jag prioriterat att ge lärarna ett ansikte och en röst 

genom den narrativa resultatpresentationen.  

Hasan 

Hasan jobbar i en kulturskola som lärare i violin i en mellanstor stad i Sverige. Det är hans 

första jobb efter musiklärarutbildningen. Han kommer från ett land i Mellanöstern, där en 

omfattande konflikt har påverkat samhället i flera decennier.  

Hasan började sitt musicerande i tidiga tonåren, med privata pianolektioner. Hasan säger att 

det inte fanns kommunala musikskolor på den tiden i hans bostadsort. Efter några år  startades 

musikkonservatoriet och han anmälde sig dit och bytte instrument, från piano till violin, efter 

första året på skolan.  I konservatoriet fick han tolv lärare under tre år på grund av det 

instabila läget i landet. Efter de första tre åren, kostade konflikten i landet Hasan fyra år utan 

lärare i klassisk musik. Den perioden då han inte spelade klassisk musik ägnade han åt 

orientalisk musik. Viljan att studera musik utomlands dominerade och den svenska läraren 

Hasan hade i hemlandet hjälpte Hasan att söka sig till en folkhögskola i Sverige. Hasan kom 

in på en folkhögskola i Sverige.  

Hasan tänker tillbaka och ger en synpunkt om en del av antagningsprovet till musikhögskolan, 

nämligen gruppledningsprovet. Han tycker inte att man kan bedöma studenter på femton 

minuters tid där  tillfälligheter kan avgöra om provresultaten blir bra eller dåligt; t.ex. när han 

sökte så fanns det fyra popgitarrister, tre sångerskor och en klarinettist som läser tranponerat, 

när han skulle presentera och instruera en orientalisk låt. Han tillägger också att det var 

positivt och bra att han använde sig av orientaliska låtar i olika moment i antagningsprovet.   

Hasans uttal och behärskning av svenska språket är förvånande bra med tanke på att han kom 

till Sverige i vuxen ålder. Han menar att språket inte har varit något problem eller hinder för 

honom varken under antagningsprovet eller under utbildningstiden. Han känner sig inte 

behandlad på ett annorlunda sätt än svenskarna heller, för att han kommer från ett annat land. 

”Egentligen skulle jag göra samma sak till en viss gräns. Men jag har inte nått den gränsen så 

jag klarade mig.” Han menar att det var rättvist att han blev behanlad som svenskar eftersom 

han inte tycker att han behövde extra hjälp i skolarbeten. Det som var svårt för Hasan var att 

inte känna igen de låtar som ”alla” kunde, t.ex. barnvisor, när han var ute på praktik platser 

under utbildningstiden på musikhögskolan.  
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Den musikaliska bakgrunden Hasan hade från hemlandet har varit relevant och användbar 

under musiklärarutbildningen i Sverige. En del av de kurser som behandlats under 

pedagogiken tycker han har varit ointressant och irrelevant: ”En del av pedagogiken jag 

haft...jag har haft olika lärare och några av dem i olika kurser, men något av de där var helt... 

vad gör vi här liksom?”. Han menar att han skulle vilja ha mer musikteori i form av 

kontrapunkt, formlära och menar att musikhögskolan ställde för låga krav på studenterna med 

avseende på musikalisk och instrumentteknisk nivå.  

Hasans musiklärartjänst består av individuell instrumentalundervisning, ledning av 

ungdomsorkestern och musikertjänst i en av stadens orkestrar. Han känner sig inte som en 

”invandrare” i lärarlaget. Han har inte reflekterat mycket över det och han säger att det också 

finns andra lärare med annan bakgrund än den etniskt svenska förutom honom. Det enda 

avseende han upplever sig ”annorlunda” i, är att han är den yngsta i kollegiet.  

Hasan tror att hans behärskning av språket kan vara en förklaring till varför eleverna eller 

föräldrar inte frågar om hans kulturella och etniska bakgrund. Han har haft en elev med 

samma modersmål som han själv under en kort period, men språket i de undervisnings- 

tillfällena blev svenska. Han tycker att det blir slöseri med tid och energi om man ska försöka 

översätta de musikaliska termerna.  

Vilket undervisningsmaterial Hasan använder sig av, beror på elevens nivå. Han vill att eleven 

ska utveckla en bra instrumentteknik, vilket han bara tycker finns i västerländsk konstmusik. 

Han tillägger också att han ibland använder orientaliska låtar. Anledningar han hänvisar till att 

han använder orientalisk musik i undervisningen så sällan är att det krävs en annan 

instrumentteknik för den sortens musik, kvartstoner som är svårt för eleven att höra när eleven 

inte är van vid den sortens musik. 

Det är en helt annan grej. Annars blir det som liksom, ja, vi plockar den här låten, den går i dur 

eller moll så spelar vi den... så låter det som Mozart 

Hans undervisning domineras av västerländsk konstmusikens repertoar, där han använder 

Suzukimetoden
3
 för nybörjare.  

När han var violinstuderande i hemlandet så hade han haft lärare som var professionella 

musiker som spelade i London-filarmonikerna eller Wien-filarmonikerna osv. Han anser att 

kulturskoles elever inte ser på att spela ett instrument som viktigare än andra fritidsintressen 

såsom ridning eller simning. Han uttrycker det vidare: ”Man får inte lika mycket respons från 

elever här som det är i hemlandet. Liksom det är mer på allvar där [hemlandet], gör du det här 

så gör du det”.  

”Det finns nästan i varje bok” säger han om traditionella svenska låtar och menar att han inte 

har en negativ inställning till de låtarna utan tvärtom: ” Det handlar om att man ska ha kul att 

spela på de där tillfällena när man firar, det är därför de traditionella låtarna är med. Det 

                                                 
3
 ”Professor Shinichi Suzuki kallade sin metod för modersmålsmetoden och den bygger på samma principer som 

när ett litet barn lär sig sitt modersmål, dvs. konstant lyssnande och repetition, kärleksfull korrigering och 

beröm.”  (http://www.suzukigbg.se/sv/suzukimetod) [hämtat 2012-12-22] 

 

http://www.suzukigbg.se/sv/suzukimetod
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handlar om det och jag har inga problem med det”. Vidare förklarar han att han blir påverkad 

av alla runtomkring; lärare, elever, kompisar. Han känner sig inte tvungen, ”Det känns så där 

som en tradition och man är inne i den traditionen.”  

Hasan berättar om svårigheter han mötte med att starta oudundervisning
4
 på kulturskolan där 

han jobbar. Han hade hittat billiga instrument att beställa men kulturskolerektorn nekade till 

slut. ”Rektorn låter så engagerad men i slutändan tar pengarna slut. Finns inga pengar för 

sådant... Då blev det ingenting av det där.”  

Kulturskolan har inte en läroplan som läraren skall följa. Hasan upplever det som en frihet 

men tillägger också att när han använder Suzukimetoden där det finns riktlinjer, fungerar den 

metoden som någon slags läroplan. Hasan kan absolut inte tänka sig att jobba i klass. Han 

menar att det inte är på grund av att han inte själv gått på svenska skolan utan det bara är inte 

”hans grej”.  

Hasan anser sin kulturella bakgrund som ”allt han har med sig som extra: musik, språk, kultur 

överhuvudtaget. Det är klart, det är det extra som man har som gratis”. Det som Hasan menar 

som ”gratis” använder han mycket i sitt frilansmusikeryrke men inte lika mycket i sitt 

yrkesutövande som lärare.  

Kamil 

Kamil jobbar som lärare i rytmik och piano på en kommunal kulturskola i södra Sverige. Han 

kommer från ett land i mellanöstern och föddes in i en familj där musiken är uppskattad. Han 

började spela hemlandets traditionella låtar på gehör redan i tidig ålder men samtidigt var han 

intresserad av västerländsk klassisk musik. Han lärde sig spela piano på ett privat 

musikinstitut där eleven valde ett instrument och sedan fick undervisning en gång i veckan för 

en lärare. Musicerandet fortsatte att vara en viktig del av livet för Kamil medan han utbildade 

sig till arkitekt i hemlandet.  

Krig utbröt med grannlandet och Kamil flydde från landet på grund av politiska skäl och 

flyttade till Sverige i mitten av 1980-talet. Första tiden i Sverige, ägnades åt att lära sig 

språket och ”komma in i samhället” som Kamil uttrycker det. Med det nya landets möjligheter 

och känslan att få chansen att börja på nytt, bestämde han sig att börja med något som han inte 

hade möjlighet att göra i hemlandet. Att utbilda sig till musiklärare såg Kamil som en 

utmaning. 

Det här [musikläraryrket] var inte det lättaste eller närmast till mig utan jag fick jobba lite hårdare 

för det...Att jobba med barn som pedagog var ju ändå en utmaning som jag tyckte om från början 

oavsett vilket ämne. 

Han sökte sig till en folkhögskola i Mellansverige och kom in på allmän musikinriktning. 

Efter två års studier på folkhögskolan, gjorde han antagningsprov till musikhögskolor och 

kom in på en musiklärarutbildning, med rytmik som huvudinstrument och piano som 

biinstrument.  

                                                 
4
 Oud är ett päronformat stränginstrument som härstammar från Mesapotamien men som sedan spreds till 

Mellanöstern. (Wikipedia.se) [hämtad 2012-12-16]. 
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Kamil upplevde inte antagningsprovet till musikhögskolan som svårt på grund av den egna 

bakgrunden utan han menar att han hade förberett sig på samma sätt som många andra hade 

gjort. Han använde den egna kulturella bakgrunden som resurs i provet när han lärde ut en 

folkdans från hemlandet. 

Kamil känner ingen skillnad i hur han behandlades gentemot de andra studerande på 

musikhögskolan. Den kulturella bakgrunden upplevde han inte som ett hinder under 

musiklärarutbildningen. De musikrelaterade svårigheterna han hade i början på utbildningen, 

med ”raka fyrtaktskänslan” tycker han ligger på en personlig nivå, inte en kulturell. Han 

tillägger också att det var en träningssak som han kunde förbättra.  

En kritik mot den nuvarande musiklärarutbildningen lyfts av Kamil: ”Jag minns när vi läste, 

så var pedagogiken ganska närsläktad med vad vi höll på då”. Han menar att på den tiden  han 

gick på musikhögskolan så hade deras klass en grundläggande metodik för alla möjliga år, 

från små barn till gymnasieelever. Han säger tydligt att ”vad som man får vara noga med är 

att praktiken är en viktig del där man hela tiden har möjlighet att återkoppla teorin”. Kamil 

beskriver att den nuvarande musiklärarutbildningen lägger mycket fokus på allmänna 

pedagogiska teorier utan något koppling till praktiken och metodiken. Han tillägger också att 

han inte är insatt i den nuvarande musiklärarutbildningens kursupplägg men han har en 

uppfattning av situationen genom praktikanter och studenter från den musikhögskola som 

ligger relativt nära kulturskolan han jobbar i.   

Undervisningsformen av att ha regelbundna instrumentallektioner varje vecka är något Kamil 

ser som en likhet med musikskolan han gick i hemlandet och den undervisning han håller på 

kulturskolan. Han tillägger också att kulturskolans kommunala karaktär skiljer sig från 

undervisningsinstitutet i hemlandet. Jag vill att han förklarar vad han menar med den 

”kommunala karaktären” som han uttrycker. Det Kamil menar att den kommunala skolan inte 

är lagstadgad som grundskolan och därför hamnar den under fritidskategorin och på det sättet 

blir att lära sig ett instrument som ridning, fotboll eller ishockey för barnen. En konsekvens av 

det menar Kamil är att läraren bör ta hänsyn till att det barnen håller på med ska vara kul.  

Kamil kombinerar olika material i sin undervisning för att hålla elevens uppmärksamhet och 

intresse levande. Han ser notläsning och teorin som en tröskel som eleven måste klara för att 

sedan kunna klara att läsa noter och rytmer på egen hand i det framtida musicerandet. ”Om du 

passerar den tråkiga biten så kan du klara dig långt och gå vidare själv och då kanske behöver 

du inte lärare i lång framtid och så”.  

Kamil använder sig av bland annat pianoskolor som undervisningsmaterial. Han menar att 

användning av svenska traditionella låtar inte har varit ett problem för honom även om han 

själv inte har sin uppväxt i Sverige. Kamil lärde sig de svenska traditionella låtarna redan 

under sina första år under musiklärarutbildningen i Sverige. Han använder de traditionella 

låtarna som ett verktyg för att utveckla barnens musikkunnande. Han menar att genom de där 

låtarna som barnen redan har hört och känner igen, kan man som lärare passa på lära barnen 

nya rent tekniska, musiktekniska aspekter så som punktering, ackord, sänkta och höjda toner 

osv. Kamil tycker att det underlättar väldigt mycket om eleven har hört låten och har en 

anknytning till låten. Han gör en tillbakablick och förklarar att samma sak gällde för honom 
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när han lärde sig spela sitt instrument i hemlandet. ”...För alla de här låtarna, lucia och vad de 

är, det är betydligt lättare att lära sig när man känner igen dem”.  

Kamil har inte använt musikstycken från sitt hemland i sin pianoundervisning. Han minns att 

han hade arrangerat en folkvisa från hemlandet för en kör när han gick på folkhögskolan i 

Sverige och han menar att det var uppskattat och jätteroligt. Han undervisar också i rytmik  

och låtar från andra kulturer är väldigt tacksamma att använda i rytmikundervisning. Han 

förklarar att orsaken till skillnader i undervisningsinnehåll mellan piano och rytmik kan vara 

att det finns mer redskap i form av låtar, takarter osv. om man tar med musik från andra 

kulturer i sin undervisning när det gäller just rytmik. Kamil ser själva rytmik utbildningen 

som en resurs.  

Kamil fick sitt nuvarande jobb tack vare praktiken han hade på kulturskolan han jobbar på just 

nu. Han beskriver orten han jobbar i, som ett mer svenskbefolkat område. Han berättar att när 

han började jobba för femton år sedan så var det ännu färre invandrare i området. Han tycker 

inte att han blev anställd på grund av så kallade kvotering eller anställningskrav att ha lärare 

som har en annan bakgrund än etniskt svenska.  

Eleverna vill ibland veta var Kamil kommer från. Han förklarar att eleverna reagerar på 

namnet först och sen frågar vart han kommer ifrån och då berättar han om sig själv. Han 

upplever inte något speciellt på de tillfällena och tycker att det bara är roligt att eleverna är 

nyfikna. Kamil använder sig av det svenska språket i undervisningssammanhang som han 

argumenterar med ”...För just helheten”. Däremot i samband med lektionsslut eller på rast så 

pratar han modersmålet med elever som har samma modersmål, om han känner att eleven 

gärna vill göra det. Han menar att ibland det finns elever som vill att han ska säga t.ex. en färg 

eller ett föremål på Kamils modersmål.  

Kamil undervisar i rytmik i klass. Han upplevde att det var svårt att undervisa i klass i början 

av sitt läraryrke men han har växt som lärare med tiden. Kamil hade upplevt svåra konflikter 

med frågan om respekt och disciplin under sina första år som lärare. ”Jag själv var uppvuxen 

med det [respekt och disciplin] och tog det för givet att i klassrum skulle man respektera 

varandra och framförallt läraren på traditionella bemärkelsen”. Han känner sig inte ensam 

bland lärarna vad det gäller frågor som rör ordning och respekt i klassen och han menar att 

även hans svenska kollegor upplever svårigheter i klassmiljön när det gäller respekt och 

disciplin. Han sammanfattar frågan med att förklara att svårigheter som han upplever i klassen 

har inte bara med Kamils bakgrund att göra utan han tycker att det är mer som en 

generationsfråga snarare än en etnisk eller kulturell fråga.  

Kamils tankar angående kulturskolans avsaknande av läroplan är att det vore bra om 

kulturskolor hade egna lagstadgade styrdokument som gjorde att man kunde garantera 

kvalitén, samtidigt som man kunde behålla pedagogens frihet att kunna välja mellan olika 

kursmaterial. Fördelarna och nackdelarna med avsaknande av läroplanen i kultur- och 

musikskolorna, diskuterar inte Kamil utifrån sin kulturella bakgrund utan han inkluderar de 

svenska kollegorna i diskussionen och ser det som en generell fråga som gäller landets alla 

kulturskolor.  
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Fördelarna med att växa upp i ett annat land, hävdar Kamil, är att han ser allt med 

undervisning att göra med fräschare ögon och menar att man inte är hemmablind, man ser 

detaljerna som den inhemska läraren kanske inte ser. Nackdelen enligt honom kan vara att det 

tar längre tid för honom att förstå grunderna till vissa beteenden som barnen visar, som stör 

undervisningen. 

Det är en kamp inom mig som jag måste ta tag i. Det kan vara nackdel att man kanske inte lätt 

förstår varför det ska vara så...Att man har haft likadan miljö som barn som uppväxt här, så skulle 

det vara förmodligen lättare att förstå varför det är så stökigt i klassen...Just den biten tror jag. 

Respekt- och disciplinfrågorna mer så, tänker jag.    

Han tillägger slutligen att kollegiala samtal och erfarenheter han skaffat sig genom åren har 

hjälpt honom att orientera sig i klassmiljö. Han förklarar att även etniskt svenska kollegor har 

samma problem just i respekt och klassmiljöfrågorna men det kanske tog längre tid för honom 

att förstå grunderna för problem som uppstår i klassundervisningen. 

Azad 

Azad kommer från mellanöstern som mina andra två informanter. Han är både frilansmusiker 

och jobbar som lärare i orientalisk musik, gitarr och orientalisk dans i en kulturskola i södra 

Sverige.  

Azad berättar att det fanns en musikskola i hemlandet som låg alldeles nära deras hus. Azad 

berättar entusiastiskt hur nyfiken han var på vad som gjordes där i musikskolans lokaler, 

eftersom han kunde höra olika slags musik medan han spelade fotboll på gatorna. När Azad 

var åtta år gammal så tog pappan honom i handen och anmälde honom till musikskolan. 

”Kommunala musikskolan” säger Azad när han pratar om musikskolan han gick i hemlandet. 

Han lärde sig spela santoor
5
, ett orientaliskt stränginstrument. När han blev 14 år gammal så 

sökte han sig vidare till en fyraårig gymnasieutbildning i musik. Efter två års utbildning där så 

skedde revolution i landet och musikskolan stängdes ner och öppnades igen två år senare. Så 

fort musikskolan öppnades igen då bröts kriget ut med grannlandet så landets musik- och 

kulturliv lades på is. ”Det var granat, flyplan och sådant vet du...” Azad flyr från hemlandet på 

grund av den ovannämnda politiska- och samhälleliga instabilitet.  

Azad berättar att han hade velat fortsätta med en konstnärlig utbildning på universitetsnivå i 

hemlandet men omständigheterna gav honom inget annat val än att flytta. Han passade på i 

nya landet, och sökte sig till världsmusikutbildningen på en musikhögskola. Han berättar hur 

hård konkurrens det var i antagningsproven: ”En massa musiker som vill komma in i 

världsmusiklinjen. Det är tre omgångar, om man klarar de omgångarna blir man godkänd. Det 

är svårt, jättesvårt...”. Han kom in och utbildningen bestod av bl.a. ensemblespel, 

ackordinstrument undervisning. Notläsningsfärdigheter tycker Azad var inte avgörande för 

studenter i världsmusiklinjen: ” Om man inte kan läsa noter, det gör inget men det kommer bli 

mer gehör...”. Azad uttrycker att han är nöjd med utbildningen och menar att han har lärt sig 

sin egen pedagogik, att lära genom olika ensembler med olika musiker från olika delar av 

världen under utbildningen. Både hur man tar sig till det nya och hur man kommunicerar med 

                                                 
5
 Santoor är ett stränginstrument som ursprungligen kommer från mellanöstern. Santoor består av en rektangulär 

eller trapetsoid resonanslåda med 72 strängar utspända över två rader av trästallar på resonanslådans ovansida 

(Wikipedia.se, hämtat 2012-12-16). 
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det förklarar Azad att han är skyldig världsmusikutbildningen. ”Den tiden vi fick forma 

musiken som jag aldrig hade hört förut. Det var jätteintressant för mig, jag har lärt mig och 

jag använder jättegärna i min undervisning också.” 

I slutet av 1990-talet startade musikskolan där han jobbar nu, ett projekt som kallas för 

”internationell dans och musik”. Azad, som jobbade som frilansmusiker på den tiden, blev 

kontaktad av de projektansvariga. ”Vi som spelar annan musik från annan kultur kanske 

skulle starta sådan musik som kallas världsmusik”. Azad berättar att musiker från andra 

länder skulle integreras i kulturskolans verksamhet genom det internationella dans- och 

musikprojektet. 

Azad berättar att han har elever med olika etnisk bakgrund: ”Jag jobbar med alla sorters 

elever, från Indien, Turkiet, Grekland, Iran osv.” Han säger att han redan hade erfarenhet om 

undervisning innan han blev anställd av kulturskolan. Azad är stolt över sina elever och 

förklarar för mig att har haft elever som numera turnerar världen över som musiker men 

samtidigt har han haft elever som hade andra intressen och ville bli advokat, civilingenjör 

eller ”jobba på Volvo”.  

Azad berättar med stolthet om en konsert hans elever hade veckan innan vår intervju. 

Eleverna spelade orientaliska instrument på konserten. De spelade Mozarts Symfoni nr. 40 

med de orientaliska instrumenten. Publiken hade tyckt att eleverna var jätteduktiga och det 

var jätteroligt att lyssna på. Sedan hade eleverna spelat orientalisk musik.  

Azad ser musik som en ”väg som man kan presentera hela världen”. Han säger vidare att: 

”Det handlar inte om politik men det kan spela roll inom politik, det handlar inte om filosofi 

men det kan spela mycket roll inom filosofi...”. En funktion av musik som isbrytare mellan 

olika kulturer kommer fram i samtalet. Azad menar att genom musiken kan man lära om 

andra kulturer och människor som har den kulturen, på det sättet kan musiken bidra till 

förståelse mellan människor med olika kulturella bakgrunder.  

Han anpassar sitt undervisningsmaterial efter elevens ålder och använder ”lätta” orientaliska 

låtar för barn. ”Här i Sverige, funkar det inte med orientaliska låtar på en gång i början av 

undervisningsterminen. Det är svårt i början så jag tar svenska låtar i stället för att de har hört 

de låtarna förut”. Blinka lilla stjärna, Spanien osv. är exempel på låtar. Azad börjar med 

notläsning och instruerar till de ovannämnda låtarna. Eleverna lär sig noter så småningom och 

sedan skriver Azad orientaliska låtar i noter. En förenkling av de orientaliska låtarna krävs 

enligt Azad och han är försiktig i processen eftersom barnen är födda här i Sverige. Azad 

planerar sin undervisning så att eleverna börjar spela låtar som de hade lärt sig på dagis eller 

skolan, t.ex. jullåtar. Efter att eleven fått en viss instrumentteknisk behärskning, och så 

småningom notläsning sätts det igång med orientalisk musik. Efter ungefär sex, sju veckor 

introducerar Azad de orientaliska låtarna. 

Azad tycker inte att orientalisk musik och den svenska musiken skiljer sig så mycket: 

Den typen av musik jag jobbar med, det är improvisation. Folkmusikimprovisation. Det låter 

jättenära barockmusik vet du. Skalan, rytmen, formen... Det är inte så mycket skillnad. Så att för 

mig är det jättelätt att gå genom form som svenskar har i sin musik. Det är mycket enkelt. 
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Han berättar sedan att han har elever i renässansflöjt och menar att när han spelar orientaliska 

instrument som oud, darbouka, saz så är det samma musikaliska språk som den västerländska 

konstmusiken. Han upplever inte svenska musiken som något främmande.  

Det händer ofta att eleverna frågar Azad var han kommer från, och han menar att de är mest 

elever som inte har samma etniska ursprung som han själv har, som frågar. Eftersom han 

spelar på landsmännens bröllop och syns på deras tv-kanaler blir han igenkänd av dem. Han 

menar att eleverna och föräldrarna är nyfikna på var han kommer ifrån och upplever inte 

något negativt om den frågan. Azad ger flera exempel på hur hans instrument och hans sätt att 

spela, mottas positivt av svenskar.  

Han tycker inte att det svenska språket blir ett hinder för honom i undervisningen. Språket och 

därmed kulturell och etnisk tillhörighet i ett sorterande avseende har inte någon betydelse i 

musik och musikundervisning för Azad. ”Sådant tänker man inte på, utan man blir bara glad 

och lär alltid”. Han tycker att det är viktigt i hans undervisning att barnen ska få lära sig 

människors likavärde och allt det negativa som kopplas till etnicitet och kultur ska förvandlas 

till en kulturrikedom istället.   

”Jag pratar musikspråk” säger han om användningen av modersmålet i undervisningen och 

tillägger att det är bättre för eleven om hen lär sig musikaliska språk så att hen kan 

kommunicera med de svenska kompisarna när de ska spela tillsammans. Han menar att det 

finns ett etablerat musiktekniskt språk som mest består av italienska ord och han använder 

samma ordförråd. Eftersom han undervisar i orientalisk musik så har låtarna texter i olika 

språk som han översätter till svenska. Att spela på gehör är en viktig del av Azads 

undervisning.  

Azad kan se en förändring i attityderna mot invandrare som är i kulturbranschen. Han menar 

att tiden har förändrats på det sättet att för 25 år sen hade invandrarna jobb inom 

restaurangbranschen eller industrin men nu är det många invandrare som jobbar med något 

helt annat som svenskarna aldrig skulle tänka sig. ”Den nya perioden handlar om 

globalisering och alla är lika faktiskt”. Han känner sig trygg i sitt yrkesutövande både som 

musiker och musiklärare.  

Azad upplever bara fördelar med att ha en annan kulturell bakgrund än svenska och inga 

nackdelar alls i det avseendet. Han menar också att: ”Det fanns några frågor som ni inte hade i 

er pedagogik som vi kunde svara på och samtidigt så saknade vi några punkter och frågor som 

ni kunde svara på”.  Jag tolkar Azads ord som att han ser mig som utbildad gitarrlärare som 

har andra pedagogiska och didaktiska metoder än han själv. Han positionerar sig själv som 

världsmusiker som har en annorlunda typ av pedagogik i sin undervisning.   
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RESULTATANALYS 

Bemötande 

Alla de intervjuade lärarna svarade ett tydligt ”nej” på frågan om de blivit behandlade på ett 

annorlunda sätt än etniskt svenska under utbildningstiden på musikhögskolorna eller i 

yrkesutövningen. 

Jag får olika svar på frågan om elevernas nyfikenhet på lärarnas bakgrund. Kamil och Azad 

säger att det ibland händer att eleverna vill veta var lärarna kommer ifrån och är nyfikna 

medan Hasan inte hade fått frågor om sin bakgrund en enda gång och hans språkbehärskning 

kan vara en förklaring enligt honom. Detta kan tolkas som att dagens elever har större 

erfarenhet av att umgås med människor från andra länder tack vare den obligatoriska 

skolgången där svenska barn och invandrade barn träffas (Boyd, 2004). En ytterligare 

tolkning i förhållandet mellan elevernas nyfikenhet på lärarens ursprung och 

undervisningsämne kan göras. Hasan formar den stora delen av lektionerna utifrån den 

västerländska konstmusiktraditionen. Därmed blir inte lärarens egna kulturella bakgrund, och 

allt vad den innebär, aktuell för eleven. För Azad som undervisar i världsmusik och 

orientalisk musik blir den kulturella tillhörigheten och därmed var han kommer ifrån mer 

aktuellt för eleven att ta reda på. Han upplever inte något negativt med den frågan. Azad ger 

flera exempel på hur hans instrument och hans sätt att spela mottas positivt av svenskarna. 

Min tolkning är att Azads undervisning, och de projektarbeten han involveras i med 

orientaliska instrument och musik, fyller en funktion nämligen att bli en symbol för demokrati 

och anti-rasism. Detta kan förstås med Spowes mångkulturella perspektiv. Där syftar 

undervisning på ”att öka förståelsen för elever med invandrarbakgrund och minoriteter” (se 

etnicitet, mångkultur och musik). Spowe menar att de mångkulturella perspektiven riskerar att 

vi turistar in i människors liv (Spowe, 2007). Den ”risk” som Spowe syftar på förstår jag som 

att det blir en statisk tolkning av mångkultur där Azad bemöts positivt så länge han uppfyller 

sin roll som representant för orientalisk musik.  

Sammanfattningsvis, frågor som kommer från elever och kollegor om de utländska lärarnas 

ursprung kan ha påverkats av de intervjuade lärarnas undervisningsämne eller deras 

behärskning av det svenska språket. Bemötandet från elever, kollegor och föräldrar kan ha 

gett upphov till lärarens värdering av förhållandet mellan sin egen språkbehärskning och 

förväntningarna på sig själv. Exempelvis säger Hasan att det inte var nödvändigt att bli 

positivt särbehandlad på grund av kulturell bakgrund eftersom han menar att han hade 

passerat den kulturella ”gränsen”.  

Identitet konstrueras utifrån vad eller vem vi önskar vara, vilken social grupp vi vill tillhöra 

(Ruud, 1997). Språket kan vara ett verktyg för läraren för att förmedla den önskade identiteten 

eller tillhörigheten som Ruud menar i föregående mening. Hur utlandsfödda läraren pratar, 

om hen har en dialekt eller brytning, ger indikationer till den hen möter (elever, kollegor, 

föräldrar) om var hen kommer ifrån och vad det är för slags människa hen är, vilket leder till 

en kategorisering av läraren. Den kategoriseringen kan i sin tur påverka hur läraren blir 

bemött (se den formbara identiteten).  
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Mångkultur som kulturellt kapital 

Lärarnas egen folkmusik kan betraktas som ett slags kapital som de har med sig från sina 

hemländer genom att ha vuxit upp där. Lärarnas användning av folk- och traditionell musik 

från sina respektive hemländer, varierar. Hasan använder det sparsamt och sällan medan Azad 

använder den traditionella musiken vardagligt. Kamil tar hjälp av hemlandets musik och 

musik från andra delar av världen i sin rytmikundervisning.  

Det visar sig också att Kamil och Hasan har gått på en förberedande folkhögskoleutbildning 

inför antagningsproven till musikhögskolorna. Kamil och Hasans val av att utbilda sig på 

folkhögskolan och det kulturella kapitalet folkhögskolan erbjuder, verkar vara nödvändigt för 

att komma in på musikhögskolorna. Azad däremot använder sig av sin folkmusik, som verkar 

vara det kapital som han använder för att komma in till världsmusikutbildningen.  

Ylva Hofvander-Trulsson (2010) menar att rekrytering till institutioner som arbetar med 

musik och musikaliskt lärande som musikhögskolor, är beroende av en utbildningskedja där 

barnet får ta del av ett aktivt fritidslärande (se musik och mångkultur). I detta avseende känner 

både Hasan och Kamil igen kulturskolans undervisningsmiljö och har deltagit i denna 

kunskapstradition som barn i respektive hemland.   

Alla de intervjuade lärarna är en del av den kunskapstraditionen, dvs. att ha tagit regelbundna 

instrumentallektioner vid statliga eller privata institutioner, vilket betyder att deras kulturella 

bakgrund i form av att ha vuxit upp i ett annat land inte har varit avgörande i frågan om att 

känna igen musikundervisningsmiljön i Sverige. Vilket land de kommer ifrån verkar inte vara 

avgörande i diskussionen, utan det som är gemensamt är att de intervjuade lärarna redan hade 

det kulturella kapitalet för att röra sig relativt problemfritt i kulturlivet i Sverige.  

Fördelarna med att ha vuxit upp i ett annat land hävdar Kamil är att han ser allt som har med 

undervisning att göra med fräschare ögon och menar att man inte är hemmablind, man ser 

detaljer som den inhemska läraren kanske inte ser. Det tolkar jag med Spowes interkulturella 

perspektiv att ”få komma till tals för att bidra utifrån sin egen unika kulturbakgrund, att dela 

med andra, att söka beröringspunkter” (Spowe, 2007:12). Kamil använder sin bakgrund på en 

strukturell nivå där han integrerar sin bakgrund i undervisningens helhet, inte bara i 

undervisningsmaterialet.  

Hasan ser sin kulturella bakgrund som allt han har med sig från hemlandet, allt det ”extra”, 

såsom musik, språk, osv. Hasan tillägger att han spelar mycket orientalisk musik i sitt 

frilansmusicerande. Jag tolkar det hela som att den kulturella bakgrunden får olika betydelser 

i form av kapital i olika kontexter. Kulturskolan som arbetsplats och dess institutionella 

traditioner kan ha begränsat Hasans handlingsutrymme (se kulturskolan som institution). 

Hasan kan ha anknytit den västerländska konstmusikundervisningen till en skolkontext genom 

hur han själv lärt sig den västerländska konstmusiken genom ”skolan” medan den orientaliska 

musikundervisningen är något icke-institutionellt. Därför får orientalisk musik mindre plats i 

hans undervisning. Hasans vilja att starta oudundervisning på kulturskolan kan se ut som en 

motsägelse i mina slutsatser men detta kan tolkas med hjälp av instrumentkulturer och 

undervisningskulturer i olika instrument. Oud används bara i orientalisk musik förutom 
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världsmusikprojekt där man blandar olika genrer. Medan violinrepertoar och violinskolor 

finns i olika genrer och kulturer. Där väljer Hasan att luta sig mot den västerländska 

konstmusiktraditionen. 

En annan tolkning kan vara, vilket Hasan ger uttryck för, att det är svårt för barnen att ta till 

sig den orientaliska musikens former och toner, här de inte är uppväxta med, och inte är 

omgivna av orientaliska musiken. Det kan vara av samma anledning Hasan använder sig av 

kända svenska visor för att utveckla barnens gehör.  

Allt som har med ”olikhet” att göra uppfattar Azad som positivt och ett tecken på ett rikt 

kulturliv och han anser sig ansvarig som pedagog att genom sin undervisning lära barnen att 

respektera andra kulturer. Azads ”olikhet”, blir en resurs och därmed ett kapital i hans 

undervisning. Hans låtar från ”orienten” återspeglas i undervisningen, att komma ifrån ett 

annat land blir i Azads situation ett användbart kapital.  

Posttraditionalism och etnicitet 

Kulturell och etnisk tillhörighet uppfattas av Azad inte ha någon sorterande funktion inom 

musik och musikundervisning: ”Sådant tänker man inte på, utan man blir bara glad och lär 

alltid”. Han tycker att det är viktigt i sin undervisning att barnen får lära sig människors 

likavärde och allt det negativa som kan kopplas till etnicitet och kultur ska istället förvandlas 

till en kulturrikedom. Kulturell mångfald handlar inte enbart om kulturell tillhörighet, utan 

även om hur vi ser på kön och klass (Lidskog & Deniz, 2009)  

Skälet till att vi aldrig möter abstrakta individer i form av kulturella marionetter. Det vi istället 

möter konkreta personer, vars identitet och kulturella tillhörighet är skapad av just deras historia; 

en historia där kön, klass och kultur alltid varit verksamma ingredienser.” (ibid:51)  

För att förklara kulturella marionetter som nämns i citatet ovan kan det vara lämpligt att ge ett 

exempel: om jag är från Turkiet förväntas jag kunna turkiska folkdanser, eller turkisk 

folkmusik. Var jag kommer ifrån förväntas vara en dominerande faktor i mina vardagliga val i 

livet och hur jag beter mig. Jag menar att i ett posttraditionellt samhälle kan man inte bara 

utgå från etnicitet och kultur som dominerande faktorer som bestämmer ”vilka vi är” utan 

som Giddens (2005) beskriver, kulturen har tappat sin makt över individens val i livet. 

Därmed räcker inte etnicitet, som är en del av kulturell identitet, för förklara lärarens val i 

undervisningen.  

Det som Hasan beskriver om sin ”olikhet” är att han är yngst i lärarlaget. Det som skiljer 

honom från de övriga i lärarlaget är hans ålder, inte den etniska eller kulturella tillhörigheten. 

Lidskog och Deniz (2009) finner det problematiskt och missvisande att kulturell mångfald 

tolkas som etnisk mångfald. Författarna menar att etnicitet, liksom andra kulturella 

tillhörigheter, är en social produkt som är dynamisk. Man kan inte att utgå från etnicitet som 

en central bestämning över vilka vi är som individer och grupper (ibid). 

Normen att vara etniskt svensk för att kunna röra sig i fritt i de sociala och yrkesrelaterade 

miljöerna, verkar inte finnas i lärarnas beskrivningar. ”Etnicitet behöver inte innebära en 

rangordning mellan olika etniciteter. Men många gånger används de för att ge vissa grupper 

privilegier och för att försvara dessa privilegier. Historiskt sett är etniska relationer ofta 

asymmetriska, olika etniciteter ger tillgång till ekonomiska och politiska resurser och vissa 
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etniciteter tillskrivs negativa egenskaper” (Lidskog & Deniz, 2009:51) Azad pratar om sin 

tolkning av globalisering och dess tillförande av nya synsätt på kopplingar mellan yrken och 

sociala grupper. Azad ser en förändring på det som Lidskog och Deniz (ibid) skriver om 

förhållandet mellan etnicitet och tillgångar till ekonomiska och politiska resurser.   

Som Lidskog och Deniz (2009) hävdar, handlar globalisering om hur relationen mellan olika 

grupper och sociala enheter förändras och omförhandlas. Det gäller bland annat syn på familj, 

arbete och kulturell tillhörighet (ibid:115). En annan tolkning kan vara att medelklassens 

positionering av sig själv som konsumenter till orientalisk musik har förändrats under de 

senaste decennierna (se Bourdieu i Sverige). 

Azad ser en positiv förändring i Sveriges kulturliv med avseende på att invandrarna inte 

längre kopplas till vissa yrkesgrupper. Han jobbar med olika projekt där orientalisk musik blir 

en symbol för demokrati och mångfald. Därmed blir hans musik synlig i sådana sammanhang. 

Uppväxtens betydelse för undervisningen 

Hasan menar att svenska traditionella låtar och visor finns i nästan varje spelbok. Lars 

Lilliestam skriver i Musikliv (2009) att det finns sånger som förstås och mottas på speciella 

sätt inom ramen för svensk kultur. Han menar att dessa sångers betydelser aldrig verbaliseras 

eller förklaras och det behövs inte, ”alla” känner ju igen dem och vad de står för ändå 

(Lilliestam, 2009). De intervjuade lärarna tycker inte att det är problematiskt att inte ha det 

symboliska kapitalet de traditionella svenska låtarna representerar. Lärarna har en funktionell 

användning av de låtarna i undervisningen, de ser låtarna som ett verktyg för elevens 

musikaliska utveckling.  

Azad tycker att folkmusik överhuvudtaget innebär improvisation oavsett vilket land den har 

sitt ursprung i, och eftersom det är improvisation han jobbar mest med finner han det därför 

oproblematiskt att ta med svenska visor och låtar i sin undervisning.  

Kamil undervisar i klass och han upplever svårigheter i frågan om respekt och disciplin i 

klass. Han lägger inte något etniskt över sina svårigheter, men just att inte ha vuxit upp i 

Sverige kan ha orsakat att det tar längre tid för honom än en svensk lärare att förstå barnens 

beteende i klassmiljö. Samtidigt tillägger han att även hans svenska kollegor upplever 

svårigheter i klassmiljön när det gäller respekt och disciplin. Kamil sammanfattar frågan med 

att förklara att svårigheter som han upplever i klassen inte bara har med hans bakgrund att 

göra, utan han tycker att det är mer som en generationsfråga snarare än en etnisk eller 

kulturell fråga. Jag tolkar det som att Kamil pekar på det posttraditionella samhället där man 

inte längre kan legitimera sitt handlande genom att hänvisa till en viss tradition. Traditionerna 

och vad de innebär, t.ex. att uppföra sig på ett visst sätt i klassen som elev, är inte så självklara 

som förut (Lidskog & Deniz, 2009). 

Lärartyper kontra kulturell tillhörighet 

Beroende på vilka instrument och vilken genre lärarna jobbar med, tar 

undervisningsinnehållet sin utgångspunkt i lärarnas musikkulturella bakgrund. Exempelvis är 

Hasans syn på musikundervisning att det är centralt att behärska instrumenttekniken, vilket 

kan ha påverkats av mästarläraretraditionen han har haft som musikstuderande. Om man 

skulle beskriva Hasan med Tivenius (2008) termer, skulle han förmodligen passa in i 
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Kapellmästaren och Bouijs (1998) innehållscentrerad lärare/musiker. Det Hasan har skaffat 

sig genom utbildning är kunskap om västerländsk konstmusik och det är dess 

undervisningsformer och innehåll som kommer till användning i hans undervisning.  

Kamils rytmikundervisning kan ses som en möjlighet att använda den egna kulturella 

bakgrunden som resurs, men en överdriven användning av egna folkmusiken äger inte rum, 

utan han använder själva rytmikmetoden som resurs. Azad använder sig av 

ensemblemetodiken han lärt sig under sin utbildning på världsmusiklinjen. Etniciteten och 

den kulturella tillhörigheten speglas inte i lärarnas didaktiska val utan det är andra faktorer så 

som lärarnas egna musikaliska bakgrund och utbildning som ser ut att vara avgörande. 

Därmed verkar inte etnicitet som kapital vara avgörande i de intervjuade lärarnas didaktiska 

val. Jag tolkar den här situationen som att det är lärarnas musikhögskoleutbildning som ger 

legitimitet till val av undervisningsinnehåll och metodik.  

Hasan tycker att vissa pedagogikrelaterade kurser i musiklärarutbildningen var irrelevanta. 

Hasans önskemål i form av kurser under utbildningen gör att han ses som den 

innehållscentrerade läraren och musiker/interpret ur Bouijs typer. Genom sina observationer 

av sina praktikanter, uttrycker Kamil att pedagogik borde ha mer anknytning till det 

”verkliga”, dvs. teorin borde väga lika mycket som praktiken. Medan Hasan vill ha mer 

musikinriktade kurser istället för vissa moment i pedagogiken pekar Kamil på en mer 

praktikanknuten pedagogik. Kamil definierar sig som pedagog framför allt när jag frågade 

honom om hans yrkesval. Att jobba med barn var det viktiga, och det kunde lika gärna ha 

varit bild istället för musik för Kamil. Läraren ska vara den som visar vägen, så att eleven inte 

ska behöva läraren i längden, enligt honom. Om man grovt skulle beskriva Kamil som lärare 

med Tivenius (2008) typer hamnar han i typen Pedagogen.  

Den som pratar mest om och är mest positiv till sin musikhögskoleutbildning är Azad. Att lära 

sig genom olika ensembler med olika musiker från olika delar av världen under utbildningen 

och hur man tar sig till det nya, hur man kommunicerar med musik är moment Azad lärt sig 

på världsmusiklinjen. Han använder de processerna i sitt läraryrke. Azad beskriver, enligt min 

tolkning, sin undervisning i linje med Tivenius (2008) lärartyp Pedagogen. Pedagogen är en 

lärare som är medveten om, som har tagit ställning till och, som förhåller sig till centrala 

begrepp som demokrati, lärarroll och musiksyn och som därtill har byggt sin verksamhet på 

konsekvenserna av denna medvetenhet. Omsorgen om barnen är överordnad omsorgen om 

musiken (Tivenius, 2008). Azads värderingar kring musik, musikundervisning och dess 

funktion är att genom att barnen lär sig olika slags musik, utvecklar de förståelse för den 

kulturen musiken har sitt ursprung i, och så småningom för människor som har den kulturen. 

Det kan också vara en avgörande faktor att attityder till och värderingar kring världs- och 

folkmusik från andra länder har blivit att själva musiken ska symbolisera något mer, nämligen 

mångfald, anti-rasism och demokrati i det svenska kulturlivet och samhället.  

Det som skiljer instrumentalundervisningen i hemlandet och instrumentalundervisning i 

Sverige enligt två av informanterna är den ”kommunala karaktären”. Kamil menar att därför 

den kommunala musikskolan inte är lagstadgad som i grundskolan hamnar den i 

fritidskategorin, där musik blir som vilken hobby som helst. Hasan pratar om en liknande linje 

där han menar att man som lärare inte får lika mycket respons från eleverna här som i 
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hemlandet. ”Det är mer på allvar där [hemlandet], gör du det här så gör du det.” Detta kan 

tolkas med Kamils uttryck om avsaknad av en läroplan på kultur- och musikskolor, och han 

säger att ”Det vore bra om kulturskolor hade egna lagstadgade styrdokument som gjorde att 

man kunde garantera kvalitén”. Kamil ser både för- och nackdelar med kulturskolans 

avsaknad av läroplan men han diskuterar inte frågan utifrån sin egen kulturella och etniska 

bakgrund.  

Lärarens habitus 

”Det finns nästan i varje bok” säger Hasan om svenska visor och menar att han inte har en 

negativ inställning till de låtarna, utan tvärtom: ”Det handlar om att man ska ha kul att spela 

på de där tillfällena när man firar, det är därför de traditionella låtarna är med. Det handlar om 

det och jag har inga problem med det.” Vidare förklarar han att han blir påverkad av 

julstämningen genom alla runtomkring, lärare, elever, kompisar: ”Det känns så där som en 

tradition och man är inne i den traditionen.” Hasan pratar om den sociala aspekten som de 

svenska visorna har, att de låtarna symboliserar någon form av gemenskap i samhället, där 

elever, föräldrar och kollegor har något gemensamt. Han finner ingen anledning att undvika 

den gemenskapen. Jag finner likheter i Hasans uttalanden om svenska högtider, visor och 

Croziers (2005) definitioner av social identitet (se identitet och musik).  

Eftersom en människa under sitt liv kan leva i och möta många olika sociala miljöer, blir hennes 

sätt att agera och förhålla sig format av de skilda erfarenheter hon fått i olika miljöer under sin 

levnadsbana. Vad individen gör är att hon tillägnar sig ett habitus. Med detta habitus kan hon agera 

och förhålla sig ’naturligt’ i en eller flera av dessa olika sociala miljöer (Månson, 2010:407).  

Enligt min tolkning är det just Hasans nya habitus som gör att han finner det ”naturligt” att 

vara en del av de svenska högtiderna, och den gemenskap de högtiderna och visorna 

symboliserar. När Hasan möter handlingsmönster och förhållningssätt, som formats 

annorlunda än de han mött i sitt eget sociala ursprung, väver han på olika sätt samman dessa 

till en del av ett nytt habitus (Månson, 2010). 

Azads ser världs- och folkmusikens funktion som främjande för ett mångkulturellt samhälle 

där barnen genom musikundervisning utvecklar sin demokratiska värdegrund. De olika 

projektarbeten Azad deltar i, både i kulturskolan och utanför kulturskolan, betonar mångfald 

och anti-rasism. Azads musicerande och undervisande kan tolkas som att han representerar 

”de andra” (invandrare). Den här representationen visar sig i hans sätt att prata om musik och 

musikundervisning. Det är just det som är Azads habitus.  

Kamils strävan efter att söka lösningar för problem i klassmiljö, viljan att förstå barnens 

beteende, diskutera musiklärarens yrkesrelaterade problem på ett allmänt plan oberoende av 

eget ursprung, kan ses som ett sätt att definiera och positionera sig som lärare, inte som 

invandrare.  
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DISKUSSION  

Uppsatsens syfte är att utforska den flerkulturella erfarenhetens betydelse för de utlandsfödda 

instrumentallärarnas yrkesutövande. Det visade sig att lärarnas referenser till sina kulturella 

bakgrunder i sina handlingar och de didaktiska val som gjordes i undervisningen, varierade 

men kulturell tillhörighet i en etnisk mening var inte avgörande för lärarna i undervisningen. 

Samtliga intervjuade lärare har varit en del av den kunskapstraditionen, dvs. att ha tagit 

regelbundna instrumentallektioner vid statliga eller privata institutioner vilket betyder att 

deras kulturella bakgrund i form av att ha vuxit upp i ett annat land, inte varit avgörande i 

frågan att känna igen sig i musikundervisningsmiljön i Sverige. Vilket land de kommer ifrån 

verkar inte heller vara avgörande i diskussionen, utan det som är gemensamt är att de 

intervjuade lärarna redan hade ett tillräckligt kulturellt kapital för att röra sig relativt 

problemfritt i sina respektive fält i Sverige.  

I mötet med elever, kollegor och föräldrar kan den utlandsfödda läraren ha värderat sin egen 

språkbehärskning och kan ha utvecklat uppfattningar om förväntningar på sig själv. Hur den 

utlandsfödda läraren pratar, om hen har en dialekt eller brytning, ger indikationer till den hen 

möter (elever, kollegor, föräldrar) om var hen kommer ifrån och vad det är för slags människa 

hen är, vilket leder till en kategorisering av läraren. Den kategoriseringen kan i sin tur leda till 

att läraren utvecklar strategier för att komma bort från kategorin hen hamnar i (se den 

formbara identiteten, habitus). En av de strategierna kan vara att läraren lägger stor vikt på 

det som kan ses som värdeneutralt, t.ex. när Hasan undervisar i västerländsk klassisk musik.  

Jag talade om att identitet är ett samspel mellan likhet och skillnad i relationer (Jenkins, 

2008). Det här samspelet blir synligt i möten med andra människor, andra kulturer, andra 

sammanhang. Azad uppfattar sin olikhet som något positivt och använder det som resurs i sin 

undervisning medan Kamil och Hasan använder likheterna som resurs i undervisningen. 

Exempelvis när Hasan säger att det inte var nödvändigt att bli positivt särbehandlad på grund 

av den egna kulturella bakgrunden eftersom han hade passerat den kulturella ”gränsen”. Hans 

mål är att gå över den kulturella gränsen, från att vara invandrare till att vara svensk. Det är 

genom mötet med andra, kan man se ”gränser”, värdera sina kunskaper gentemot andras, se 

hur stor konkurrensförmåga man har i sitt fält och utveckla strategier för att antingen byta fält 

eller ompositionera sig i sitt fält.   

Frågor som kommer från elever och kollegor om den utlandsfödda lärarens ursprung kan ha 

påverkats av de intervjuade lärarnas undervisningsämne. Kamil och Hasan fick inte frågor om 

var de kom ifrån lika ofta som Azad. Detta kan bero på att Azad undervisar i orientalisk 

musik där lärarens kulturella bakgrund i en etnisk mening synliggörs av elever. Medan 

Kamils och Hasans undervisningsämne ses som mer neutralt, där lärarens etnicitet eller 

kulturella bakgrund spelar inte stor roll, liksom hur Morshedis (2005) lärare ser på 

matematikundervisning som ett universiellt ämne (se Utlandsfödda lärare). 

Enligt mig, ligger problematiken med representation av olika kulturer t.ex. inom 

musikverksamheter, bortom etnicitet. Som min studie visar, har de intervjuade lärarna varit en 

del av ett fritidslärande i någon form av musikverksamhet i sina hemländer, som liknar kultur- 

och musikskolor i Sverige. Därför skulle det vara missvisande att påstå att musikhögskolor är 
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mångkulturella om man endast skulle utgå från min eller de intervjuade lärarnas etniska 

bakgrunder.  

Sverige har i många avseenden aldrig varit så homogent som nu. Vare sig vi bor i Stockholm eller 

Visby kan vi handla på Åhlens, Konsum, JC, Expert, Stadium, övernatta på Scandic eller Sweden 

Hotels, äta på Mcdonalds och Pizza Hut, se på samma TV-program och lyssna på samma slags 

musik. Det ”mångkulturella” landskapets brokighet står i bjärt kontrast till varumarknadens 

enhetlighet (Lilliestam, 2009:62).  

Att övernatta på Scandic eller Sweden Hotels i Lilliestams (ibid.) exempel kräver ett visst 

ekonomiskt kapital. Man kan se att musikhögskolan också kräver något slags kapital som kan 

kallas för kulturellt kapital. Sökande till musikhögskolor provas först med antagningsprovet, 

om de har det kulturella kapitalet som räcker för att komma in på musikhögskolan. Kamil och 

Hasan gick på en förberedande folkhögskoleutbildning inför antagningsproven till 

musikhögskolorna. Kamil och Hasans val att utbilda sig på folkhögskolan och det kulturella 

kapitalet folkhögskolan erbjuder verkar vara nödvändigt att skaffa sig för att komma in på 

musikhögskolorna. Azad däremot använder sig av sin folkmusik, som verkar vara det kapital 

som han använder för att komma in till världsmusikutbildningen. 

En av de aktuella frågeställningarna jag hade i början av uppsatsskrivandets gång var: ”Varför 

finns det så få studenter med utländsk bakgrund här på Musikhögskolan i Örebro?” (se musik 

och mångkultur). Jag undrade också om musik- och kulturskolors avsaknande av läroplan 

skulle ge lärarna den handlingsfriheten att använda sig av den egna kulturella bakgrunden som 

resurs. Under studiens gång har jag insett att jag hade kopplat lärarnas kulturella bakgrund till 

deras egen folkmusikanvändning i undervisningen, vilket var missvisande. Därför har jag valt 

att analysera den kulturella bakgrunden utifrån identitetsbegreppet. Identitet är ett 

mångdimensionellt begrepp och olika delar av identiteten förstärks eller försvagas i olika 

kontexter. Att definiera mig framförallt som invandrare osynliggör andra delar av min 

identitet, så som min utbildning, min socioekonomiska bakgrund osv. Med min studie har jag 

kunnat konstatera att de intervjuade lärarna inte valde begreppet invandrare i sina 

beskrivningar. Det kan vara en strategi lärarna har utvecklat i sina kontexter på musik- och 

kulturskolor som instrumentallärare, för att undvika allt det negativa som kopplas till 

invandrarskap.  

I avtraditionaliserings- och globaliseringsavsnittet talade jag om en upplösning av traditioner 

och normer. Detta innebär enligt Lilliestam (2009) att det finns problem med socialisationen, 

processen där man lär sig kulturens mönster, traditioner och normer. Unga övertar idag inte 

automatiskt äldres värderingar och synsätt. Livsstilar och erfarenheter förbrukas och förändras 

snabbt (Lilliestam, 2009, se Avtraditionalisering och globalisering). Detta ger Kamil uttryck 

för när han förklarar att även etniskt svenska kollegor har samma problem med ordning i 

klassen. Den flerkulturella bakgrunden blir inte problematiskt för Kamil på den frågan men 

samtidigt tar det tid för honom att förstå barnens beteende utifrån sitt eget perspektiv som är 

uppväxt i ett annat land. Det som Kamil tog för givet är inte lika självklart för barnen. Det är 

svårt att dra slutsatsatser om lärarens svårigheter med ordning och respekt i klassen handlar 

om en generationsskillnad eller uppväxten i ett annat land.  

De intervjuade lärarna tycker inte att det är problematiskt att inte ha det symboliska kapitalet 

de traditionella svenska låtarna representerar. Lärarna har en funktionell användning av de 
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låtarna i undervisningen, de ser dem som ett verktyg för elevens musikaliska utveckling. Jag 

har tidigare i uppsatsen nämnt Bourdieus fältbegrepp (se kulturell kapital), lärarens 

förhållning till de svenska visorna kan tolkas som att de höjer sin konkurrensförmåga i 

musikundervisningsfältet i Sverige genom att ta med de traditionella låtarna i sin 

undervisning. En anpassning av habitus hos Hasan visar sig på hans beskrivning av sitt 

förhållande till de svenska högtiderna. Hasan ger uttryck för, att han på ett otvunget sätt 

känner att han är en del av den gemenskapen som högtiderna symboliserar.  

Jag skrev i tidigare forskning att invandrare är överrepresenterade i vissa yrken så som 

städare, pizzabagare osv.(se mångkulturell bakgrund och yrken). Jag tror att mötet med det 

nya landet börjar när invandrare ser vilka som gör vilka jobb. Därmed värderar invandrare sitt 

kulturella kapital i sin nya kontext och ser sina möjligheter utifrån hur mycket kapital som hen 

kan tillgodoräkna i nya landet. Jag ser det kulturella kapitalet som valuta, i vissa länder kan 

man handla med US dollar och Euro, men i vissa länder måste man växla pengar till landets 

valuta. Som turist kan man känna sig fattig i vissa länder och rik i andra, så är det också med 

kulturella kapitalet enligt min tolkning. Vilket land man kommer ifrån räcker inte att förklara 

fenomenet utan det måste kompletteras med vilken klass man tillhör i ursprungslandet också.  

Vilket kapital som är gångbart att använda beror på vilket fält man rör sig i. Hasans 

livsberättelse speglar vilket kapital han hade sparat genom sin uppväxt, vilket var västerländsk 

konstmusik och orientalisk musik. Den västerländska konstmusiken kom till användning i 

Hasans val av utbildning och i musikläraryrket. För Azad var det hans egen folkmusik som 

kom till användning i form av kapital i Sverige. ”Individen måste integrera informationer från 

en rad olika förmedlade erfarenheter med lokala handlingar, så att framtida projekt förbinds 

med tidigare erfarenheter på ett någorlunda sammanhängande sätt” (Giddens, 2005:254). Det 

som Giddens beskriver som ”sammanhängande” är lärarens olika kapitalanvändning i olika 

kontexter. Musik är relaterad till social identitet. Den ger säkerheten för identifiering med 

andra likasinnade människor (Ruud, 1997). Hasan väljer att identifiera sig med västerländsk 

konstmusik i vissa kontexter, och orientalisk musik i andra kontexter, det kan ses som den 

”säkerheten” som Ruud menar. Likaså Azads beskrivning av sin ämnessyn med betoning på 

vissa demokratiska värdegrunder ger honom  säkerhet i sitt yrkesutövande som lärare i sin nya 

kontext i Sverige. Olika fält kräver olika mängder av kapital och man anpassar sitt habitus för 

att konkurrera i de fälten. Sveriges Kommuners och Landstings rapport från 2007 (se 

mångkulturell bakgrund och yrken) kan tolkas för att se förhållandet mellan kulturellt kapital 

och fält eller yrken och mångkulturell bakgrund.  

Posttraditionalism och globalisering var bland de teoretiska perspektiv jag har i studien. I ett 

posttraditionellt samhälle är det oundvikligt att inte välja och det är valen som skapar ens 

livshistoria (se avtraditionalisering och globalisering). Valbegreppet kan vara missvisande 

och ibland räcker det inte till att tolka vissa mönster, exempelvis underrepresenterande av 

studenter med flerkulturell bakgrund på musik- och kulturskolan eller musikhögskolan. Som 

Grafström (2007) menar, måste man känna till möjligheten i deltagande till sådana 

musikverksamheter och man måste känna igen de kulturella koderna i sådana miljöer för att 

vara med i de kontexterna. Min slutsats är att, för att kunna argumentera just med ” individens 

val som skapar ens livshistoria” måste man se till att alla känner till möjligheterna. På detta 

sätt kan man garantera rättvisan och vad kulturskolan står för: ”En kulturskola för alla”. Hur 
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kan man förvänta sig att studenter med utländsk bakgrund ska dyka upp på musikhögskolor 

om kulturskolor ser ut som Grafström (2007) visar på? I linje med detta så alla mina 

informanter hade sina musikstudier i sina hemländer. En intressant fråga är, om de skulle 

kunna bli instrumentallärare om de hade sina uppväxt i Sverige.  

Jag har med denna uppsats försökt att belysa flerkulturella erfarenheters betydelse för 

utlandsfödda instrumentallärare. Resultaten visar att musiklärarnas undervisning påverkas av 

de musikutlärande traditioner som är av universell karaktär. Deras val av repertoar påverkas 

inte av den egna etniciteten och den flerkulturella bakgrunden utan det visar sig att det är 

instrumentets/ämnets undervisningskulturer och traditioner som bestämmer vilken repertoar 

lärarna använder i undervisning.   

Förslag för framtida forskning 

I början av studiens utformning var undersökningen riktad mot musik/instrumentallärare med 

utländsk bakgrund som undervisade i obligatoriska skolformer. Jag var intresserad av 

utländska musiklärares tankar om mina frågeställningar utifrån undervisningssituationen i 

skolklasser i det obligatoriska skolväsendet. Min avsikt var att den obligatoriska skolan skulle 

ge mig tydliga ramar så som lärarens förhållning till läroplanen, de traditionella högtidernas 

betydelse för den utlandsfödda lärarens undervisning, den utlandsfödda lärarens eventuella 

svårigheter i orientering i sin roll som lärare. Jag hittade inga lärare med utländsk bakgrund 

som jobbade i grundskolan, varken när jag kontaktade olika skolor i närheten av Örebro eller 

efter kontakt med Lärarförbundet. Det kan vara intressant att undersöka underliggande 

faktorer som orsakar detta.  
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BILAGA 

Intervjuunderlag 

Bakgrund 

Var kommer du ifrån?  Varför flyttar du till Sverige? 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Hur har du kommit i kontakt med musik/musicerandet?    

   

Kan du berätta om musikundervisningen du hade som elev? 

 

Känner du igen dig i  din nuvarande undervisningsmiljö om du jämför med dina egna erfarenheter när du var 

elev? 

 

Hur anser du en bra musiklärare skulle ha för egenskaper, i  landet du kommer ifrån? Musiklärarens status? 

Kan du berätta om de beslutsprocesserna i ditt val av yrke? 

Musiklärarutbildning 

Vad tyckte du om antagninsprovet?  

Har dina tidigare erfarenheter och kunskaper hjälpt till i provet?  

Om du själv fick utforma antagninsprovet skulle du ändra på något? 

Upplevde du att du blev behanlad på ett annorlunda sätt än de andra?  

 Vilken betydelse hade dina erfarenheter och kunskaper för dina studier?  

Tycker du att de kunskaper du hade , var relevanta för dina studier på musikhögskolan?   

Skulle du vilja ändra på något om du fick utforma musiklärarutbildningen? 

Musikläraryrket 

Kan du berätta om ditt nuvarande jobb? Hur fick du jobbet?   

Hur ser en vanlig dag på jobbet? 

 

Är du vem som helst bland dina kollegor? Vad skiljer dig tycker du bland dina kollegor? 

Vill dina elever veta var du kommer ifrån? Händer det ofta? Hur upplever du när de frågar det? 

Kan du berätta om undervisningsmaterial du använder i dina lektioner? Följer du en spelbok exempelvis? 

Känner du igen de låtarna som presenteras i spelböckerna från när du var musikstuderande elev? 

 

Tycker du att det blir ett hinder för dig som lärare att inte känna igen styckena du presenterar för elever? 

 

I fall det skiljer sig, varför tycker du att svenska traditionella låtar finns med i spelböckerna? 

 

Känner du ett ansvar/behov av att ta med de låtarna som är i innehållet kopplade till svenska traditioner? 

 

Tar du med låtar från ditt hemland i din undervisning? Vad är ditt syfte och intention med det i så fall?  

 

Hur mottas de låtar av elever? 

 

Har du ändrat ditt undervisningsmaterial genom åren? Har erfarenheten i yrket tillfört något på den frågan? 

 

Hur påverkar det att inte ha en kursplan/läroplan din förberedande och genomförande i lektionen? 

Frihet/förvirring? 

 

Anser du att inte ha svenska som modersmål, blir ett hinder i undervisningen? 

 



iv 

 

Hur påverkar din språkbehärskning din undervisning? 

 

Har du elever som har samma modersmål som du? Pratar ni på det språket? Hur ser undervisningen då?  

 

Upplever du att du fyller en funktion i din arbetsplats, nämligen att det ska vara lärare med en annan bakgrund än 

etnisk svenska i kulturskolan du arbetar? 

 

Upplever du att du förväntas kunna folkmusik och världsmusik? 

 

Hur påverkas du som lärare med faktum att du inte växte upp i Sverige? 

 

Tycker du att din uppväxt i ditt hemland har tillfört något i ditt yrkesutövande i Sverige? 

 

 

 


