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Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om hur musiklärare i grundskolan värderar, 
tänker och resonerar kring mångkulturellt perspektiv i musikundervisning och i vilken mån 
och på vilket sätt detta avspeglar sig i deras val av undervisningsrepertoar. Metoden kan 
beskrivas som blandat kvalitativ och kvantitativ, då empirin består av enkäter med både fasta 
och öppna frågor, samt två intervjuer med verksamma musiklärare. Resultaten visar att 
informanterna i huvudsak tolkar begreppet ”mångkulturellt perspektiv” utifrån en etnisk 
definition och ofta ställer det i relation till etnisk mångfald i elevunderlaget. Informanternas 
”mångkulturella repertoar” speglar ett stort fokus på europeiska och afroamerikanska 
musikstilar, till viss del afrikanska, och till mycket liten del övriga världen. Lyssning och 
tidsavgränsade temaperioder framstår som det vanligaste sättet att ta sig an området. När det 
gäller praktiskt utövande görs det i huvudsak via sång och till viss del dans/rytmik, medan 
spel och improvisation/skapande förefaller ligga utanför de flestas undervisningssfär. 
Sammantaget framträder en bild av att en stor majoritet informanter tycker att det är viktigt 
eller ganska viktigt med ett mångkulturellt perspektiv i musikundervisningen, men att många 
upplever det som svårt att realisera i praktiken och även har relativt vaga uppfattningar om 
begreppets mångfacetterade innebörd om man jämför med de resonemang kring ämnet som 
förs inom aktuell debatt och forskning. !
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INLEDNING !
Situation 1. En vanlig dag på jobbet: jag ska undervisa i musik och delar ut samma häfte med 
lättspelade poplåtar som jag gjort året innan, året innan det, året innan det, osv. Några bläddrar 
lite i häftet, någon pillar lite på sin mobil, varvid någon plötsligt känner igen en låt som de 
spelade på mellanstadiet och föreslår att de ska ta den för att ”den kan de ju”. Musiklektionen 
går på som vanligt, eleverna spelar tillsammans och allt är frid och fröjd. Samtidigt gnager en 
otillfredsställelse inom mig. Varför gjorde vi det här? Vad har eleverna lärt sig idag?  !
Situation 2. En bekant har råkat säga till sin klass som arbetar med Indien i SO:n att hen 
känner någon (som råkar vara mig) som kan några låtar från Indien som de skulle kunna 
sjunga. Eleverna vill jättegärna sjunga en låt från Indien, varvid jag förmedlar musiken vidare 
till nämnda kollega. Efter lektionen hör kollegan eleverna sinsemellan uttrycka ”äntligen en 
bra låt på musiken”. !
Situation 3. Jag har spelat efter grafiska partitur med några vänner och tänker i ett anfall av 
övermod att man skulle kunna visa det för eleverna och låta dem prova, varvid de efter en 
halvtimmes enskild förberedelse framför ett storslaget 10-minutersdrama som går från stilla 
sporadiskt skrapande på gitarrsträngarna över ett långt crescendo till en öronbedövande 
ljudmatta av distade gitarrer och pumpande bas och trummor för att slutligen klinga ut i ett 
intet. De berättar att de tolkat bilden som en båt på ett stormande hav. !
Situation 4. Ännu en vanlig dag på jobbet: av någon anledning glider dagens ämne över i 
religion och några elever börjar i stället animerat diskutera hur ”islam tar över Sverige”, 
medan andra går i försvar och säger att man kan inte säga att ”alla är likadana”. Jag inser att 
denna diskussion är betydligt viktigare än det vi egentligen höll på med, även om jag inte kan 
relatera diskussionen till något kursmål eller kommer att kunna sätta betyg på det eleverna 
säger. !
Listan skulle kunna göras mycket längre, men jag tror att poängen framgår. Jag har länge gått 
runt och känt en oöverensstämmelse mellan vad jag tycker att min undervisning borde 
innehålla och vad jag faktiskt gör. Ibland, ofta till följd av plötsliga infall, har jag vågat göra 
andra saker än jag brukar och har som regel upptäckt att det inte var så ”farligt” som jag 
trodde. Jag tror att vi ofta underskattar eleverna både vad gäller förmåga att ta till sig och 
framföra musik utanför deras erfarenhetsvärld, jag tror också att att elevernas erfarenhetsvärld 
är större än vad vi föreställer oss. Jag tror också att vi underskattar elevernas engagemang i 
samhällsfrågor och i allt för liten grad kopplar musikundervisningen till ”världen utanför”. 
Såväl i den virtuella som den fysiska verkligheten frodas fördomar och rasism i olika former, 
samtidigt som motröster också höjs. I takt med att världen flyttar närmare oss både i form av 
ökad kulturell variation i närsamhället och ökade möjligheter att via ny teknologi uppleva 
kultur från jordens alla hörn, ser jag det som ohållbart i längden att negligera detta i 
musikundervisningen. Ur dessa tankar har behovet att närmare undersöka musiklärares 
inställning till mångkulturellt perspektiv i musikundervisning växt fram, vilket till slut fick 
mig att byta bekvämlighet och ekonomisk trygghet mot möjligheten att under ett år undersöka 
huruvida mina kollegor ute i landet känner likadant, och hur vi kan utveckla vårt ämne till att 
följa med bättre i tiden.  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PROBLEMOMRÅDE !
Mycket har skrivits om mångkultur i skolorna men mindre har skrivits om mångkulturell 
musikundervisning. I Lena Rubinstein Reich och Ingerd Tallberg Bromans rapport Den 
svenska skolan i det mångkulturella samhället - konsekvenser för lärarutbildningen (2000) 
framgår att Sveriges lärare generellt saknar adekvat kompetens att undervisa utifrån ett 
mångkulturellt perspektiv. Författarna skriver också att undervisningen som bedrivs i Sverige 
till innehåll och arbetssätt kan verka exkluderande, däremot står inget specifikt om 
musikämnet. Den nationella utvärderingen av grundskolan som genomfördes 2003 visade 
däremot att musiklärare inte upplevde att den nationella läroplanen gav dem tillräcklig 
ledning att i praktisk handling översätta kurskrav om att ”ha kunskaper om musikens 
uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer och kunna reflektera kring 
dem” (Sandberg, Heiling & Modin, 2005). En ny utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd 
planeras vara klar för presentation hösten 2015, vilket förhoppningsvis kommer att visa om 
samma förhållande gäller för den nuvarande läroplanen.  !
Den svenska läroplanen för grundskolan föreskriver, mer eller mindre explicit, mångkulturellt 
perspektiv i musikundervisningen, samtidigt verkar den musikrepertoar som undervisas ute i 
skolorna för närvarande vara relativt monokulturellt präglad (Georgii Hemming & Westvall, 
2010). Ofta ställs den ”mångkulturella repertoaren” i relation till den ökande invandringen till 
Sverige, vilket landar i diskussioner om huruvida val av musikrepertoar bör kopplas till 
elevernas etniska ursprung, eller om detta är ett sätt att tvinga identiteter på elever med 
utländsk bakgrund (Sæther, 2008). Att ta med ”mångkulturell repertoar” i undervisningen 
förefaller sålunda vila på lite endimensionella grunder, det framstår i den mån den 
överhuvudtaget förekommer framförallt som en välvillig symbolhandling för att ”förstå andra 
kulturer” (eventuellt den ”egna” kulturen för de som kommer hit), istället för att integreras 
naturligt i sådant som allmänt anses vara ämnets centrala kursmål, exempelvis spel, sång, 
skapande och musikalisk bildning. !
Vi vet för lite om hur musiklärare omsätter läroplanernas skrivelser om kulturell mångfald i 
sitt val av undervisningsrepertoar och hur de motiverar sina prioriteringar. Vi kan spekulera 
kring om den förmodade underrepresentationen av ”mångkulturell repertoar” i 
musikundervisningen i Sverige beror på att man inte funderat tillräckligt kring begreppets 
innebörd och implikationer, eller om man inte ser tillräckligt med argument för mångkulturellt 
perspektiv för att det ska vara värt besväret. Alternativt kan vi spekulera kring om det beror på 
musiklärarnas (verkliga eller upplevda) brist på tid, intresse eller kompetens, eller om det 
beror på yttre (verkliga eller upplevda) begränsningar i form av likriktat musikutbud i 
samhället, begränsad tillgång till nedskriven repertoar, elevers och föräldrars förväntningar på 
musikundervisningen, etc.  !
Problemformulering !
För att bättre förstå huruvida och i så fall på vilket sätt det finns en diskrepans mellan musik-
undervisningen i grundskolan och de målsättningar kring mångkultur som formuleras i såväl 
kursplaner som mer övergripande skol- och samhällspolitiska visioner, behöver vi veta mer 
om hur musiklärare i grundskolan värderar, tänker och resonerar kring mångkulturellt 
perspektiv i musikundervisningen och hur detta avspeglar sig i deras undervisningsrepertoar.  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SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR !
Syfte med studien är att få ökad kunskap om hur musiklärare i grundskolan värderar, tänker 
och resonerar kring mångkulturellt perspektiv i musikundervisningen och i vilken mån och på 
vilket sätt detta avspeglar sig i deras undervisningsrepertoar. Ett sidosyfte med 
undersökningen är att få musiklärare att mer aktivt reflektera över mångkulturellt perspektiv i 
musikundervisningen, då jag tycker att det i allmänhet talas alldeles för lite om det.  !
Mot bakgrund av dessa formuleringar utkristalliserar sig några explicita forskningsfrågor: !
Forskningsfråga 1: Hur värderar musiklärare i grundskolan mångkulturellt perspektiv i val av 
undervisningsrepertoar och i vilken mån speglar deras egen undervisningsrepertoar dessa 
ställningstaganden? !
Forskningsfråga 2: Vilka möjligheter, vinster, svårigheter och risker upplever musiklärare i 
grundskolan med att undervisa utifrån mångkulturellt perspektiv? !
Forskningsfråga 3: Vad lägger musiklärare i grundskolan in i begreppet mångkultur och 
vilken undervisningsrepertoar får representera mångkulturellt perspektiv i dagens 
musikundervisning grundskolan i Sverige? 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BAKGRUND !
I följande kapitel diskuteras ordet kultur och fenomenet musik som uttryck för kultur, vidare 
diskuteras vad som kan inbegripas i orden mångkultur och mångkulturalism, samt hur detta 
kan ta sig uttryck i olika förhållningssätt och politiska visioner. Vilka ståndpunkter man sedan 
utgår ifrån får naturligtvis konsekvenser för hur man bör arbeta med mångkulturellt 
perspektiv i musikundervisning. Via en kort historisk tillbakablick över tankegångarna kring 
ämnet framförallt i USA under 1900-talet introduceras de fyra argument för mångkulturellt 
perspektiv i musikundervisning som blivit dominerande i debatten. En jämförelse med 
utvecklingen i Sverige görs också för att skapa förståelse för varför musikundervisningen i 
dagens Sverige i så hög grad kommit att kretsa kring populärmusik och diskussionen kring 
mångkulturellt perspektiv i stora stycken kommit i skymundan. Samtidigt som kapitlet ger 
viktig bakgrundsinfomation för förståelse av nästföljande kapitel ”DEBATTEN IDAG” ingår 
det också i uppsatsens teoretiska referensram som används för analys av resultaten från 
undersökningen. !!
Kultur !
Innan vi börjar tala om mångkultur kan det allra först vara på sin plats med ett kort resonemang 
kring vad vi menar med ordet kultur samt begreppets relation till fenomenet musik. Om vi ska 
tro författaren och kulturhistorikern Raymond Williams är ordet kultur ett av de två eller tre mest 
svårdefinierade orden som finns (Williams, 1983). Williams själv delar in den mängd 
definitioner av kultur som gjorts i tre kategorier, vilka nedan sammanfattas mycket kortfattat:   !
1) Kultur som ideal, dvs ett tillstånd eller en process av absoluta eller universella värden som ett 

uttryck för mänsklig perfektion.  
2) Kultur som dokument, dvs produkter av människans erfarenheter och intellektuella arbete. 

Härtill kan räknas exempelvis litteratur, konst, musik, etc.  
3) Kultur som socialt fenomen, dvs ett sätt att leva som speglar särskilda uppfattningar och 

värderingar kring såväl konst och lärande som rådande uppfattningar och värderingar inom 
institutioner och vardagligt liv.  !

Musiketnologen Bruno Nettl (2005) ser dock antropologen Edward Tylors definition från så 
tidigt som 1871 som en mer fruktbar utgångspunkt för diskussioner kring musik:  !

Kultur är den komplexa helhet som inkluderar kunskap, tro, konst, moral, lag, sed, och andra 
förmågor eller vanor som tillägnas av människan i egenskap av samhällsmedlem (Tylor, 1871; 
översättning av författaren).  !

Nettl anser att betoningen av kultur som ”komplex helhet” i stället för uppdelningen i olika 
begrepp är en styrka som gör definitionen gångbar ända i in i våra dagar. Även jag finner Tylors 
definition relevant för de resonemang som förs i denna uppsats, med några förtydliganden. Jag 
tolkar ordet samhällsmedlem även i betydelsen medlem av samhällsgrupper, som exempelvis 
gruppen kvinnor, gruppen punkare, gruppen barn, gruppen fotbollssupportrar, osv. Denna 
nyansering innebär också utgångspunkten att en människa som regel influeras av flera olika 
kulturer och inte heller behöver tillägna sig allt inom en kultur som man kan sägas tillhöra. Jag 
vill även betona växelspelet mellan samhällsmedlem och kultur; som tillhörande en kultur är man 

�4



också med och påverkar den. En något moderniserad version av Tylers definition skulle kunna 
låta: ”Kultur är den komplexa helhet som inkluderar kunskap, tro, konst, moral, lag, sed, och 
andra förmågor eller vanor som i olika grad tillägnas och omdefinieras av människan i egenskap 
av gruppmedlem”. !
Kulturell identitet artikuleras som regel i kontrast till ”de andra”, vilket oundvikligen innebär 
mer eller mindre olika syn inom olika kulturer på vad som är rätt och fel, fint och fult, etc. Möten 
mellan olika kulturer kan därför leda till konflikt, men dylika möten är också en förutsättning för 
att kulturella utbyten ska kunna ske och för att konsensus (i mer eller mindre grad) ska kunna 
uppstå kulturer emellan, vilket i sin tur innebär att existerande kulturer utvecklas eller att nya 
”blandkulturer” växer fram (Volgsten, 2014). !!
Musik som kultur !
Att påstå att ”musik är kultur” låter självklart. I alla kulturer finns något som kan beskrivas som 
musik även om själva definitionen av musik (i de fall någon sådan definition finns) skiljer sig 
kulturer emellan (Nettl, 2005). Att ifrågasätta om musiken i vårt samhälle alltid används, 
betraktas och utövas som kultur, kanske kan uppfattas som desto mer kontroversiellt. Inom 
forskningen stöter vi dock på detta perspektiv ur olika aspekter. !
En första aspekt är musikens kommersialisering. På grund av musikens förmåga att väcka 
känslor över kulturgränser har den en given potential till det kulturella utbyte och skapande av 
konsensus som diskuterades i slutet av föregående avsnitt (Volgsten, 2014), men detta förutsätter 
naturligtvis att det finns möjligheter i samhället för olika musikkulturer att mötas. I dagens 
samhälle där musikutbudet i hög grad styrs av kommersiella intressen och den musikaliska 
mångfalden därför smalnas av både vad gäller utbud och deltagande, är det inte lika givet att 
denna kulturella potential kan realiseras (Volgsten, 2014). !
Även akademiseringen av musik är en aspekt som spelar in i vad vi skulle kunna kalla 
”musikens avkulturalisering”. Det finns en tanketradition med rötter i det sena 1700-talets 
musikfilosofi att betrakta den instrumentala (västerländska) konstmusiken som stående utanför 
eller över det värdsliga, där musik beskrivits som ”absolut” eller ”autonom” och musikens 
inneboende mening har setts som oberoende av vilken samhällelig kontext musiken härrör ur 
(Pontara, 2007). Även om detta synsätt idag ofta ifrågasätts, har det likväl fått stor betydelse för 
hur vi ser på musik i akademiska kretsar i västvärlden även när det gäller andra genrer än den 
”klassiska”. Huib Schippers (2010) beskriver synsättet som en ”atomistisk” musiksyn som ännu 
är starkt förhärskande inom högre musikutbildningar.  !
Den rekontextualisering som följer av att musik institutionaliseras, att musiken flyttas från sitt 
”naturliga” sammanhang in till de högre utbildningarna, spelar också in i sammanhanget. Den 
rika förekomsten inom flera genrer av ”instrumentskolor” och ”teknikövningar” är ett tecken på 
att musicerandet i och med att det institutionaliseras kan få karaktär av färdighetsträning snarare 
än av dess ursprungliga funktion som kultur (Wiggins, 2005; Nettl, 2005). !
Utifrån ovannämnda perspektiv är det alltså inte självklart att musik alltid betraktas som det 
starka uttryck för kultur det faktiskt kan vara. 

�5



Mångkultur och mångkulturalism !
Begreppet mångkultur används enkelt uttryckt som en beskrivning av ett samhälle som 
innefattar många olika kulturer, ofta som en följd av invandring. Om detta begrepp är relativt 
enkelt och konstaterande, är begreppet mångkulturalism desto mer mångtydigt och 
kontroversiellt. I Nationalencyklopedins webbversion från 2015 definieras mångkulturalism 
som ”blandning av olika parallella kulturer” med den förtydligande beskrivningen att: !

 I en politisk mångkulturalismtanke ryms en integrationssträvan som går ut på att flera kulturer ska 
integreras, men där var och en av dessa ska kunna behålla sina kulturella särdrag (NE, 2015). 	
!

Här är det alltså fråga om politiska strategier för att få olika kulturer att fungera tillsammans 
utan att de förlorar sina specifika särdrag, i kontrast till begreppet monokulturalism där 
strategin i förhållande till mångkultur är en strävan efter att alla ska anpassas till en och 
samma kultur. Begreppet mångkulturalism används dock, som framgår av den första 
definitionen i NE, även för att beskriva ett samhälle där olika kulturer i någon mån blandas 
och utbyter erfarenheter med varandra. En mer specifik benämning av detta brukar vara 
begreppet interkulturalism. Slutligen har vi begreppet transkulturalism som ytterligare 
betonar kulturblandning och individers möjlighet att tillhöra många olika kulturer och 
samhällsgrupper samtidigt, vilket i sin tur kan innebära att existerande kulturer hela tiden 
förändras och att nya gränsöverskridande kulturer och identiteter uppstår (jfr t ex Ålund, 
1997). När vi stöter på orden mångkultur, mångkulturalitet, mångkulturalism, etc, måste vi 
även försöka läsa in om det är den snäva betydelsen av mångkulturalism eller något av de 
andra nämnda perspektiven som antas. Huib Schippers beskriver detta spänningsfält 
illustrativt som ett kontinuum:	
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 transkulturell 	


(Schippers, 2010; översatt av författaren)	
!
Mångkulturalistisk politik !
Ett av våra största dilemman vid implementering av en mångkulturalistisk politik är huruvida 
vi ska fokusera på och uppmuntra likheter eller skillnader kulturer emellan. Den kanadensiske 
filosofen Charles Taylor skriver i The politics of recognition (1992) om vikten av erkännandet 
för byggande av såväl individuell som kollektiv identitet. Ett positivt erkännande stärker 
identitet medan frånvaron av erkännande, eller till och med nedvärdering, försvagar identitet 
eller kan skapa en negativ självbild. Härur kommer den mångkulturalistiska tanken om alla 
individers och kulturers rätt till erkännande, vilken Taylor beskriver som vanligen 
manifesterad i två olika politiska visioner: 	
!
1) identiska rättigheter för alla oberoende av kulturell tillhörighet, socioekonomisk status, 

kön, etc. 	
!
2) anpassade rättigheter beroende på kulturell tillhörighet, socioekonomisk status, kön, etc. 

Den sistnämnda strategin benämns skillnadernas politik, och motiveras med att man måste 
synliggöra och stärka mindre inflytelserika gruppers identitet samt utjämna det underläge 
som följer av att inte tillhöra den grupp med mest makt.	
!
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Den första visionen kritiseras av Taylor för att vara etnocentrisk, i det att de rättigheter som 
definieras är sprungna ur den dominerande kulturen och därmed inte i tillräckligt hög grad 
erkänner individers och gruppers olikheter och olika förutsättningar att delta i samhället. Den 
andra visionen kritiseras i stället för att urskiljningslöst erkänna alla kulturer som lika mycket 
värda utan att närmare bedöma deras eventuella värde för ett gott samhälle. Taylor själv 
förordar i stället att man ska anta att alla kulturer kan ha ett värde för mänskligheten, men att 
de också ska prövas, kritiseras och eventuellt kunna avfärdas. Detta synsätt anses också 
tillämpbart vid urval av de kulturella uttryck som ska inkluderas i utbildningssystemet. Taylor 
har i detta sammanhang kritiserats för att inte i tillräckligt hög grad ta hänsyn till värdet av 
kulturell identitet. Enligt denna kritik borde olika kulturer inkluderas i utbildningen just för att 
de är en del av samhället snarare än utifrån deras eventuella estetiska värde (Wolf, 1994). 
Vissa har å sin sida efterlyst en politik bortom erkännandets politik, eftersom denna anses 
kunna leda till essentialistiska tolkningar av hur människor tillhörande olika grupper ska vara 
(Appiah, 1994; jfr även Eriksen, 1999). !!
Det mångkulturella Sverige !
Ett mångkulturellt Sverige är inget nytt, invandring har skett i alla tider. I Mångkulturalism - 
socialt fenomen och politisk utmaning (2009) beskriver Lidskog & Deniz hur de flesta 
samhällen kan sägas alltid ha varit mångkulturella med allt vad det innebär av kulturmöten, 
kulturkrockar och kulturblandningar. Författarna menar att det riktigt nya kanske är att vi nu 
pratar så mycket om det, och frågar sig varför vi i så fall gör det. En förklaring anses vara att 
den historiskt sett ganska nya tanken om nationalstaten som grund för gemensam identitet 
och kulturell homogenitet alltmer framstår som en omöjlighet i takt med den ökade 
globaliseringen. Däremot är det mångkulturalistiska Sverige en nyare företeelse, som 
framförallt följde i kölvattnet av den stora arbetskraftsinvandringen från i huvudsak 
europeiska länder under 1960- och 1970-talen. Från en tidigare assimileringspolitik gick man 
gradvis mot en mer mångkulturalistisk invandringspolitik som bl a yttrade sig i de tre målen 
jämlikhetsmålet, valfrihetsmålet och samverkansmålet. Dessa innebar i tur och ordning att 1) 
invandrade skulle ha samma rättigheter som svenskar, att 2) minoritetsgrupper själva skulle få 
välja i vilken grad de ville behålla kultur och språk, samt att 3) förutsättningar skulle skapas 
för kulturmöten både mellan olika minoritetskulturer och mellan minoritetskulturer och 
majoritetskulturen. 1986 villkorades valfrihetsmålet med att rådande svensk lag och 
värdenormer skulle respekteras. Lidskog & Deniz beskriver hur invandringspolitiken 
kritiserades för att i för liten grad vara mångkulturalistisk och sades kunna leda till en alltför 
stark kategorisering av grupperna ”svenskar och invandrare”, varför kursen därför lades om 
1997 till en mer uttalad integrationspolitik där mångfalden sades utgöra grund för 
samhällsgemenskapen och alla gruppers gemensamma rättigheter och ansvar betonades.  !
Trots de politiska visionerna ser vi idag en tydlig strukturell diskriminering i Sverige (Lidskog 
& Deniz 2009) som avspeglas i olika rättigheter och möjligheter baserat på hudfärg, ursprung, 
kön, etc. I antologin Svartskallar - så funkar vi (Pascalidou, 2003) kan vi läsa personliga 
berättelser om den från Asien adopterade Peter som inte minns något annat liv än i Sverige 
men ändå blir nedslagen med orden ”du kommer aldrig kunna bli som vi”, den unga 
muslimska kvinnan Amany som trots toppbetyg och perfekt svenska aldrig blir kallad till 
jobbintervju, eller den paradoxala omvända rasismen som gör att musikläraren Mikael på 
grund av sin mörka hudfärg får skolledningen att acceptera att eleverna ska sjunga Du gamla 
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du fria på skolavslutningen. Inom kultursektorn avspeglar sig den strukturella 
diskrimineringen framförallt genom att de mångkulturella satsningar som görs snarare 
handlar om eller görs för etniska minoriteter, snarare än att de görs med eller av dem. (Pripp, 
2006). !!
Mångkulturalism - ett överspelat begrepp? !
Mångkulturalismen, i den snäva betydelsen ”flera kulturer som lever sida vid sida utan att 
tappa sin särart”, har kritiserats politiskt från olika håll. Vissa debattörer menar att begreppet 
mångkulturalism spelat ut sin roll, medan vissa istället menar att det behöver definieras mer 
precist och nyanserat (Wirtén, 2011). Inte minst efter 11 September-dåden har kritik riktats 
mot hur mångkulturalism som politisk strategi har utformats (Schippers 2010; Jura 2012; 
Kundnani, 2012), vilket i sin förenklade tolkning lett till att själva idén om ett mångkulturellt 
samhälle har dömts ut från konservativt håll i uppmärksammade tal av inflytelserika ledare 
som exempelvis David Cameron i England, Angela Merkel i Tyskland och Nicolas Sarkozy i 
Frankrike. Lösningen anses utifrån denna kritik vara minskad invandring och en ökad 
assimileringspolitik. Christian Jura påpekar kortsiktigheten i sammanhanget, det tog bara två 
år från det europeiska året för interkulturell dialog 2008, till detta breda avfärdande av 
mångkulturalismen. Under dessa två år hade de politiska förslag som genomförts i frågan 
varit människorättsligt tvivelaktiga åtgärder som exempelvis slöjförbud i Frankrike och 
Belgien, medan inga gemensamma riktlinjer för att främja mångkulturalism hade antagits 
(Jura, 2012). Kritiken från vänsterhåll har istället främst rört tendensen att man i den 
mångkulturella diskursen, genom ett överdrivet fokus på etnicitet, cementerar postrasistiska 
föreställningar (Mavi & Strand 2011) om skillnader mellan olika kulturer och på så sätt 
tillskriver grupper och individer stereotypa egenskaper som de inte nödvändigtvis behöver ha. 
Istället efterlyses en mer nyanserad diskurs som även inbegriper faktorer som kön, ålder och 
klass (Lidskog & Deniz 2009). Från liberalt håll kommer snarlik kritik, men här handlar det 
mer om synen att man genom den förda politiken tvingar in människor i identiteter i stället för 
att låta dem definiera sig själva (Mavi & Strand 2011). Arun Kundnani (2012) beskriver hur 
ett större fokus på assimileringspolitik på senare år blivit vanlig även i liberala kretsar. Här rör 
det sig dock om en assimilering till klassiska liberala värden med rötter i upplysningen, som 
sekularisering, individualism och yttrandefrihet, snarare än mer konservativa värden som 
traditioner och nationell identitet. Dessa argument har i sin tur influerat den konservativa 
idédebatten (Kundnani 2012).	
!
I dagens senmoderna samhälle betonas ofta människans möjlighet till multipla identiteter. Du 
kan vara född i USA av iranska föräldrar, vara svensk medborgare, buddhist, bisexuell, äta 
enligt LCHF-diet, vara dataprogrammerare och älska japansk popmusik på samma gång. Den 
mångkulturalistiska visionen i t ex Sverige och England kritiseras ibland för att i missriktad 
välvilja cementera föreställningar om skillnader mellan olika grupper (alternativt likheter 
inom grupper) och ses därför som ett sätt att beröva vissa grupper deras självklara rätt till 
multipla identiteter (Dervin, 2013, Eriksen, 1999). Som mest utsatta för stereotypisering 
beskrivs ofta ungdomar med utlandsfödda föräldrar i socioekonomiskt svaga områden, vilket 
sägs leda till vilsenhet, frustration och i värsta fall tillflykt till extremistgrupper. Andra menar 
att det är just det senmoderna samhällets avtraditionalisering och nya krav på självvalda 
identiteter som utgör grogrund för denna vilsenhet (Lidskog & Deniz 2009, Giddens 1997).  
Sociologer har pekat på hur en typ av transkulturell etnisk identitet kan växa fram i synnerhet 
hos ungdomar genom kreativa, gränsöverskridande blandningar av olika kulturella uttryck. 
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Dessa typer av identiteter har ofta en gemensam nämnare i protest mot sociala orättvisor och 
strukturell diskriminering, och det är samhällets ansvar att uppmärksamma och ta vara på 
detta för att motverka den endimensionella bild av rotlösa, våldsverkande (invandrar-) 
ungdomar som ofta framkommer i media (Ålund, 1997; Sernhede, 2006). !!
Mångkulturellt perspektiv i musikundervisning - en historik !
Med de nyss förda resonemangen om mångkulturbegreppets många dimensioner i åtanke 
inser vi att det inte heller är någon självklarhet vad som ska inbegripas i formuleringen 
”mångkulturellt perspektiv i musikundervisning". Medan diskussionen kring detta är relativt 
ny i Sverige, har det i en del andra delar av världen och i synnerhet USA under längre 
perioder varit ett centralt tema i den musikpedagogiska diskursen. Det alltjämt ökande fokuset 
på mångkulturellt perspektiv i undervisning speglar en skiftning från kolonialism till 
globalisering, där det postkoloniala arvet ändå alltjämt finns kvar som en påtaglig realitet i 
samhället omkring oss. 
Internationellt perspektiv !
Under 1800-talet och början av 1900-talet byggde musikundervisningen i västvärlden på 
europeisk, i synnerhet tysk, klassisk tradition som en garant för god musikalisk kvalitet 
(Schippers, 2010; Volk, 1998). I USA varnades aktivt för t ex ”negro music” som ansågs vara 
skadligt för både moral och musikalitet, och de europeiska, främst tyska, folksånger som 
användes försågs med engelsk text med passande moraliskt innehåll (Volk, 1998). I och med 
första världskriget sjönk förtroendet för tysk kultur i USA, det blev exempelvis förbjudet att 
spela Beethoven i vissa städer (Finkelman, 1993), och fokus inom utbildning började i stället 
röra sig mot internationell förståelse och fred (Volk 1998). Härur uppstår också tanken om 
musiken som ett universellt språk med kraft att skapa enighet bland människor från världens 
olika kulturer, vilket sågs som än mer angeläget efter den turbulenta tiden kring den stora 
depressionen och andra världskriget. Till följd av detta kom folksånger också att mer och mer 
att undervisas rent praktiskt ute i skolorna som ett sätt att lära känna och förstå andra kulturer 
än sin egen, även om det fortfarande rent musikaliskt fogades in i en västerländsk estetik 
(Volk, 1998). Däremot började en diskussion om autenticitet i både utförande och utlärande 
nu ta form i den akademiska världen.  !
De växande medborgarrättsrörelserna under sent 1950-tal och 1960-talet innebar stigande 
protester mot framför allt rasdiskriminering, dessutom gick samhället mot ökad sekularisering 
och sexuell revolution. Dessa samhällstendenser gav naturligtvis återklang i utbildnings-
debatten. Äldre läroplaner och undervisningslitteratur ifrågasattes och kritiserades för att vara 
för etnocentriska, vilket inom musikundervisningen avspeglades bl a genom att jazzen för 
första gången började erkännas som legitim undervisningsrepertoar. Tankar från 
musiketnologer fick också ökat inflytande över undervisningen genom ett antal konferenser i 
MENC’s  och ISME’s  regi, och förändrade den allmänna inställningen till mångkulturell 1 2

musikundervisning. Några av dessa förändringar var ökat fokus på samexistens mellan olika 
kulturer, förståelse för andra musikkulturer utan att för den skull nedvärdera sin egen, och 
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avfärdandet av föreställningen om västerländsk musik som överlägsen. Även tanken om 
musik som ett universellt språk nyanserades, snarare sågs det nu som ett universellt 
uttrycksmedel som kan anta många olika former (Volk, 1998). Perioden kulminerade i 
Tanglewoodsymposiet 1967, som sammanfattade strategin för framtiden med bland annat 
följande formulering: !

Music of all periods, styles, forms, and cultures belong in the curriculum. The musical repertory 
should be expanded to involve music of our time in its rich variety, including popular teen-age 
music and avant-garde music, American folk music, and the music of other cultures. 	


Åren 1968 fram till 1990 beskrivs av Volk (1998) som en tid då en större medvetenhet om 
mångkulturella frågor växte fram hos bredare folklager, framförallt under åren 1968-1978. 
Begreppet mångkulturalism var nu väletablerat, men började inom akademin också nyanseras 
till att innefatta faktorer som kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, etc. Det 
mångkulturella fokuset flyttades från tidigare riktade insatser mot särskilda etniska grupper, 
till att innefatta alla elevers rätt att lära känna många olika kulturer. Inom musikutbildningen 
diskuterades främst vikten av mer och bättre material. De nya material som utvecklades 
innehöll musik från fler olika kulturer än förut, ofta på originalspråk och med beskrivning av 
varje exempels användningsområde inom den musikkultur det representerade. Oftast åtföljdes 
materialen också av klingande exempel. Fortfarande kritiserades mycket av materialen dock 
för att vara icke-autentiska, bl a för att man presenterade gehörsbaserad musik i noterad form. 
Under 1980-talet återkom även tankarna om det universella i musiken, men nu inte som ”ett 
universellt språk”. Snarare talades det om det universella mänskliga behovet av musik, vilket 
ansågs vara en framkomlig väg för att visa på likheter mellan olika musikkulturer. Under 
1990-talet bidrog internationella konferenser i bl a Tampa, Seoul och Amsterdam till att stärka 
internationell konsensus kring vad mångkulturell musikundervisning bör innefatta. Det som 
betonades var att all världens musik är värd att studera men att särskild tonvikt bör läggas på 
musik som representerar minoritetskulturer i landet, mångkulturell musikundervisning bör 
ingå som obligatoriskt moment i alla läroplaner och lärarutbildningar, samt att musiken bör 
undervisas på ett sätt som respekterar dess estetiska integritet. David Elliots (1995) 
uppställning av sex olika perspektiv i utformning av musikundervisning speglar 
diskussionerna under 1990-talet och har blivit väldigt inflytelserika i debatten: 

Assimilationist curriculum: västerländsk klassisk musik är vad som studeras och all musik 
studeras och värderas utifrån klassiskt västerländska estetiska premisser. 

Amalgamationist curriculum: enstaka exempel från andra kulturer än västerländsk klassisk 
tradition studeras, men då utifrån motiveringen att de influerat diverse klassiska kompositörer. 

Open society: framförallt populärmusiken studeras, lojalitet mot egna traditioner ses som 
hinder för social enighet och kulturella identitetsmarkörer ses som irrelevanta för det 
moderna, öppna samhället. 

Insular multiculturalism: musikexempel väljs utifrån enstaka elevers etniska bakgrund, för att 
de ska känna sig sedda och bekräftade. Motiveringen blir här alltså inte att den aktuella 
musikkulturen i sig kan vara värd att studera för alla, därför blir detta inte mångkulturellt 
perspektiv i djupare bemärkelse. 
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Modified multiculturalism: musikexempel väljs utifrån kulturer som finns representerade i 
närsamhället och belyser hur de förändras i mötet med majoritetskulturen, men undervisas 
utifrån likartade (västerländska) praktiska och estetiska utgångspunkter. 

Dynamic multicultural curriculum: en bredd av olika musikkulturer studeras utifrån sina egna 
praktiska och estetiska utgångspunkter. Här nämner inte Elliott huruvida repertoaren på något 
sätt ska spegla närsamhället eller enskilda elever i klasserna, snarare argumenterar han för 
musikens möjlighet att ge självförståelse genom förståelse av andra. 

(Elliott, 1995; sammanfattat och översatt av författaren) 

Utifrån den omfattande diskussionen som ägt rum under 1900-talet främst i USA kan fyra 
huvudsakliga argument urskiljas för att anta ett mångkulturellt perspektiv i musik-
undervisning (se t ex Volk, 1998; Anderson & Campbell, 2010, Drummond, 2005): 

Interkulturell dialog- förståelse för olika musikkulturer kan leda till större övergripande 
kulturell förståelse och i sin tur ge nya perspektiv på den egna kulturen. Musiken ses som 
universellt språk, universellt uttrycksmedel, eller universellt behov, vilket förenar alla 
människor. 

Rättvisa - alla kulturer har rätt att bli erkända som likvärdiga och vara representerade i 
undervisning och i samhället överhuvudtaget. 

Hållbar utveckling - majoriteten kan lära sig av minoriteten, den västerländska livsstilen kan 
problematiseras genom att lära sig om alternativa sätt att leva och se på världen som tar mer 
hänsyn till jordens begränsade resurser. 

Musikalisk bildning och estetisk upplevelse - undervisningen kan förbereda elever och 
studenter för en värld av musikalisk mångfald, öka medvetenheten om musikens olika möjliga 
funktioner, öka den musikaliska perceptionsförmågan och därmed också sättet man hör sin 
”egen” musik, samt ge nya estetiska upplevelser. 

I samband med redogörelsen för dagens internationella debatt kommer dessa fyra typer av 
argument senare i uppsatsen att fördjupas, exemplifieras och problematiseras utifrån aktuell 
forskning. 

!
Svenskt perspektiv - SÄMUS och OMUS !
Medan debatten om mångkulturellt perspektiv gick varm i USA under 60- och 70-talen, var 
ett av de främsta debattämnena i Sverige under denna tid snarare musikens 
kommersialisering. Försöksverksamheten SÄMUS  pågick från 1971-1977 framförallt i 3

Göteborg, och präglades av starka politiska värderingar och reformiver. Philip Tagg (1998) 
hävdar att orsaken till denna öppenhet låg i att Sveriges musikhistoria inte var lika präglad av 
kulturell ”historisk ballast” som exempelvis Tyskland med sina Bach, Beethoven, m fl, samt 
att Sverige till skillnad från de flesta andra europeiska länder gick i stort sett ekonomiskt 
opåverkat genom världskrigen. Även om utomeuropeiska genrer ingick i den breddade 
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repertoar som utövades vid SÄMUS-utbildningarna (Tagg, 1998), kretsade de stora frågorna 
kring populärmusikens roll i människors vardag och vad man såg som musikutbildningarnas 
negligerande av detta faktum. I kölvattnet av dessa diskussioner tillsattes OMUS , vilkas 4

arbete utmynnade i Regeringsproposition 1977/78: 14 om utbildning på musikområdet. Där 
föreslogs bland annat att i mycket i högre grad ta in afroamerikanska genrer för att värna om 
kreativ och originell populärmusik och jazz och därmed motverka kommersialiseringen av 
densamma. Sveriges musikliv beskrivs i propositionen visserligen som ”starkt internationellt 
beroende”, men då syftande på att det är ”en del av ett europeiskt och nordamerikanskt 
musiksamhälle”. Den mångfaldsdiskurs som framträder i propositionen uppehåller sig 
följaktligen i princip bara inom västerländska musiktraditioner; som eftersatta genrer beskrivs 
svensk folkmusik, musik inom frikyrkan, arbetarrörelsens musik, vissång, körsång och 
afroamerikansk musik. Musik utanför västerlandet nämns endast i förbigående, och i enlighet 
med dåtidens invandringspolitik formuleras det då i termer av invandrargruppers rätt och 
möjligheter att utöva sin kultur, snarare än i termer av interkulturell dialog (jfr Lidskog & 
Deniz, 2009). Nämnas bör också att inga av remissinstanserna, inte heller SÄMUS själva, 
uppmärksammade denna brist på globala, interkulturella perspektiv. I ljuset av vad som 
internationellt yttrats om alla kulturers musiktraditioners självklara plats på schemat i 
Tanglewood-deklarationen redan 1967, framstår Sverige som något isolerat från internationell 
diskurs kring musikundervisning. Kursplanerna i musik har åtminstone på papperet i viss mån 
kompenserat för detta och haft ett bredare globalt perspektiv sedan läroplanen från 1980, men 
kontentan har ändå blivit att populärmusiken har blivit den överlägset dominerande genren 
inom svensk musikundervisning, inte minst sedan decentraliseringen av skolan som 
genomfördes under 1990-talet (Georgii Hemming & Westvall, 2010). 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DEBATTEN IDAG !
I följande kapitel beskrivs rådande diskurser inom såväl internationell som svensk forskning 
och debatt, framförallt med utgångspunkt i de tidigare nämnda fyra argumenten för 
mångkulturellt perspektiv i musikundervisning. Tillsammans med föregående kapitel 
”BAKGRUND” bildar kapitlet huvudsaklig teoretisk referensram för den tematiska analys 
som görs av de resultat som framkommer ur enkätundersökningen och de två intervjuerna. 
Inledningsvis behöver dock redogöras för några begrepp som återkommer i snart sagt alla 
dagens diskussioner kring mångkulturellt perspektiv i musikundervisning.	


!
Centrala begrepp !
De begrepp jag ser behov av att diskutera i sammanhanget är begreppet identitet samt de tätt 
sammanlänkade begreppen tradition, autenticitet och kontext.	


!
Identitet !
Ordet identitet betyder ungefär ”självbild, medvetenhet om sig själv som en unik 
individ” (NE, 2015). Inom utvecklingspsykologin har teorin om de fyra identitetstillstånden 
som en person kan befinna sig i fram och tillbaka genom livet vunnit stor acceptans. De fyra 
identitetstillstånden bör inte betraktas som statiska, snarare bildar de ett spektrum som man 
kan röra sig emellan under olika faser i livet. (Kroger & Marcia, 2011): !
Fullbordad identitet (achieved identity): En person med fullbordad identitet har oftast haft en 
uppväxt präglad av nära relationer och fått möjlighet att själv upptäcka olika alternativa 
identiteter genom bl a familj, vänner och samhället i stort. Detta tillstånd ses som mest 
förknippat med välmående och är också det tillstånd som förknippas mest med självsäkerhet 
och öppenhet för nya intryck (Kroger, 2009). !
Förtidig identitet (foreclosed identity): en person med förtidig identitet har accepterat normer 
givna tidigt i livet, oftast av familj eller massmedia, utan att ifrågasätta dessa nämnvärt. 
Tillståndet utmärks av självsäkerhet under ungdomen, men också sårbarhet inför mötet med 
vuxenlivet. Gemensamt med den fullbordade identiteten är att man tagit ställning (Kroger, 
2009). !
Identitetsmoratorium (moratorium identity): en person som befinner sig i identitets-
moratorium utforskar alternativa identiteter men tar ännu inte ställning. Detta förknippas 
mycket med tonåringar som ömsom gör revolt och ömsom söker bekräftelse och trygghet. 
Detta tillstånd betraktas ofta som ett övergående tillstånd på vägen mot fullbordad identitet 
(Kroger, 2009). !
Identitetsförvirring (diffuse identity): en person med diffus identitet utforskar inte identiteter 
och tar inte ställning, detta tillstånd betraktas därför som det mest sårbara. Personer med 
diffus identitet har ofta lägre känsla av grupptillhörighet och visar oftare upp känslor av 
hopplöshet, mycket till följd av brist på nära relationer (Kroger, 2009). 	
!
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Anthony Giddens (1997) beskriver självidentitet som ”självet så som det reflexivt uppfattas 
av personen utifrån hans eller hennes biografi”. Som viktigt för en stabil självidentitet 
beskrivs en ”biografisk kontinuitet, som hon eller han kan fånga reflexivt och mer eller 
mindre kommunicera till andra” (Giddens, 1997). Tillit till andra människor och sociala 
skyddsnät anses också som avgörande för en stabil identitet. Giddens beskriver vidare hur 
dessa skyddsnät institutionaliserats i det senmoderna, avtraditionaliserade samhället och 
överlämnats i händerna på experter, genom exempelvis terapi, självhjälpsböcker, auktoriteter 
inom barnuppfostran/relationer etc, vilka därmed i hög grad ersatt den roll som traditioner och 
närsamhälle hade i tidigare samhällen. Ur denna synvinkel framstår det som rimligt att det 
senmoderna samhället kan skapa vilsenhet och otrygghet, speciellt om man inte heller har 
tillgång till de institutionaliserade skyddsnäten som nämndes ovan. En del av problemen 
lastas över på skolan, vi hör ofta lärare tala om att de i lika hög grad får arbeta som 
socialarbetare som de arbetar som pedagoger. Som framgår av beskrivningarna av de fyra 
identitetstillstånden är identiteten av betydelse för hur man ställer sig till det obekanta, det 
”otrygga” (Kroger, 2009). En svår men viktig uppgift för läraren blir härmed att känna av var 
eleverna är i sin identitetsutveckling, för att avgöra i vilken grad personen är öppen för att låta 
sin identitet prövas genom mötet med det obekanta (Drummond, 2005). Utifrån teorin om de 
fyra identitetstillstånden kan man tänka sig att en person med diffus identitet först och främst 
behöver en känsla av grupptillhörighet genom nära relationer innan en öppenhet för nya 
intryck ska kunna förväntas. Man kan också utifrån teorin argumentera för att en av skolans 
främsta uppgifter är att presentera många olika alternativa sätt att se på världen just för att 
erbjuda alla elever deras rätt till multipla identiteter. Vi förknippar ofta identitet med personlig 
identitet, nationell identitet, ungdomsidentitet etc, men det är i sammanhanget också viktigt 
att ta hänsyn till att människor också bygger musikalisk identitet som kan vara mer eller 
mindre kopplad till de andra. Den musikaliska identiteten kan däremot fungera som en länk 
till andra aspekter av identitet (Joseph, 2005). 

!
Tradition, autenticitet och kontext !
Ordet tradition betyder ungefär överlämnande och beskrivs i NE (2015) som ”det 
mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte”. Inom musikområdet 
förknippas ordet tradition mycket med muntlig tradering (Schippers, 2010), det associeras 
också med musikens ”ursprungliga” funktioner i t ex rituella sammanhang som begravningar, 
gudadyrkan eller för all del skolavslutningar. Att ordet kan ha olika laddning kan vi se 
exempelvis genom uttrycket ”respekt för traditioner” vilket låter positivt, respektive 
”traditionalister” som kan låta mer negativt och lite bakåtsträvande.	
!
Ordet autenticitet förknippas med betydelser som äkthet, genuinitet, ursprunglighet och 
tillförlitlighet. Få begrepp har diskuterats så mycket i musiketnologiska sammanhang som 
ordet autenticitet. När det gäller den praktiska implementeringen av mångkulturellt perspektiv 
i musikundervisningen fokuserar exempelvis Terese Volk (1998) mycket på autenticitet och 
refererar till Judith Cook Tucker (1992) som utarbetat ett antal riktlinjer för att bedöma ett 
undervisningsmaterials autenticitet. Här föreslås att kontrollera 1) om författaren representerar 
den aktuella musikkulturen, 2) om kontextrelaterad information finns, 3) hur mycket 
arrangemanget ändrats, 4) om texten är på originalspråk och väl översatt, och sist men inte 
minst 5) om materialet åtföljs av av klingande exempel. Vidare förordar Volk att man sätter 
sig in i den metodik som hör till den musik som lärs ut, t ex att lära ut trumrytmer med ”rätt” 
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stavelser. Liknande tankar möter vi bl a hos Nettl (2005) och Schippers (2010), där den senare 
dock antar ett något mer pragmatiskt förhållningssätt. Som exempel på det senare kan nämnas 
Keith Howards beskrivning av hur han valt att anpassa undervisningen av den extremt 
estetiskt-filosofiskt underbyggda koreanska slagverksmusiken SamulNori till västerländska 
studenter för att överhuvudtaget kunna introducera musiken utanför Korea (Howard, 2005). 
Åt andra hållet beskriver t ex Kay Hartwig  hur hon anpassar undervisningen av västerländsk 
körmusik till en kör på Samoa genom att lära ut stämmorna på gehör och på så sätt göra 
verksamheten mer meningsfull för alla parter (Hartwig, 2005). !
Ordet kontext betyder ungefär sammanhang, och i de diskussioner vi här för snarare i sitt rätta 
sammanhang. En grundläggande musiketnologisk hållning är att musiken bäst kan förstås 
utifrån sin kontext, man kan sålunda inte förstå musiken genom att bara studera dess 
musikaliska beståndsdelar som form, tonalitet, instrumentation, etc. Musik är inte bara en 
produkt av kultur, det är kultur. (Elliot, 1995; Nettl, 2005). 	
!
Under senare år har begreppen tradition, autenticitet och kontext kommit att nyanseras 
(Campbell & Schippers, 2005). I Facing the music (2010) gör Huib Schippers en 
dekonstruktion av vad han kallar ”The myth of authentic traditions in context”, där han 
problematiserar och nyanserar de tre begreppen. Tradition kan vara att t ex hålla sig till en 
fixerad repertoar i samma sociala sammanhang som var gällande när musiken skapades 
(vilket ofta kan vara fallet i rituell musik), men det kan också vara traditionen att ständigt 
skapa nytt och sortera bort det gamla, som t ex i Gamelanmusiken från Java och Bali. 
Autenticitet kan i vissa fall betyda strävan att reproducera originalet precis som det var i den 
tid det skapades, som i många ”tidig-musik-ensembler”, medan det inom exempelvis 
”rockmusikdiskursen” innebär att vara originell och alltså sätta sin egen prägel på musiken. 
Ofta drar autenticitetsbegreppet mer åt det reproducerande när en musik presenteras långt från 
sitt geografiska ursprung medan ett större fokus på originalitet gäller i musikens ursprungliga 
geografiska hemvist (jfr även Lundberg, Ronström & Malm, 2003). Vidare beskriver 
Schippers hur kontext i sin tur kan innebära allt från ”ursprunglig kontext” vilket i sitt 
extremfall är vid ”den ursprungliga tidpunkten, på den ursprungliga platsen i de ursprungliga 
sammanhangen”, till olika grader av rekontextualisering vilket i praktiken gäller för det mesta 
av den musik vi möter. Att undervisa musik i ett klassrum innebär alltid något slags 
rekontextualisering (det gäller även västerländsk klassisk musik eller populärmusik), det 
viktiga är hur man gör det. Som hypotetiska exempel nämns den tveksamma nyttan för 
utövande av Gamelanmusik av att veta att Indonesien består av 16400 öar, eller de mer 
drastiska följderna av att ta alltför stora kontextuella hänsyn vid utlärandet av afrikanska 
rytmer som används vid omskärelse-ceremonier (Schippers, 2010). Schippers åskådliggör 
dessa resonemang i tre kontinua som ska ge en mer nyanserad bild av begreppen:	
!
                Statisk tradition	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Ständig förändring	


Rekonstruerad autenticitet	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ”Ny identitet” -autenticitet	


          Ursprunglig kontext	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Rekontextualisering	


Modell enligt Schippers (2010, s 60),  översatt av författaren 

Ett illa gjort försök till traditionellt autentiskt framförande i kontext riskerar att leda till 
stereotypisering, Schippers nämner ett självupplevt skräckexempel där en lärare iscensatt 
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afrikansk musik med utklädda elever i bastkjolar i färd med att koka en missionär i en gryta. I 
stället förordas en medveten rekontextualisering, samt medvetenhet om tradition och 
autenticitet som flytande begrepp. Även Robert Kwami (2001) betonar klassrummets i 
grunden ”konstgjorda” kontext och argumenterar för att utnyttja detta konstruktivt för att 
skapa mer jämlika förutsättningar för musicerande än vad som råder ute i samhället. Han 
menar också att en alltför stor rädsla för icke autentiska framföranden kan hämma kreativa 
moment som skapande och improvisation, medan däremot en medvetenhet om den 
undervisade musikens egna estetiska referensramar ger möjlighet till välavvägda lösningar 
utifrån de praktiska förutsättningar varje musiklärare har (Kwami, 2001). 

!
De fyra argumenten: en internationell utblick !
I det följande kommer att redogöras för aktuell internationell forskning och hur det relaterar 
till de fyra argumenten som nämndes i samband med den historiska tillbakablicken. Dessa 
argument är som tidigare nämnt interkulturell dialog, rättvisa och kulturell identitet, hållbar 
utveckling, och musikalisk bildning/estetisk upplevelse. Jag betraktar dessa fyra argument som 
kärnan i uppsatsens teoretiska referensram. 

!
Interkulturell dialog !
Tankar om internationell förståelse och musik som universellt språk, uttrycksmedel eller 
behov har länge varit ett av de centrala argumenten för mångkulturellt perspektiv i 
musikundervisning. I projekt genomförda vid universitetet i Sydney har studenter av anglo-
australiskt ursprung beskrivit hur musikaliska kontakter med någon icke-anglo-australisk 
person i närsamhället ledde till ett slags uppvaknande vilket förutom att ge perspektiv på den 
egna musiken också gav ett intresse för minoritetsgruppers kultur och livsvillkor (Marsh, 
2005). På liknande vis beskriver såväl Dawn Joseph (2005) som Kathy Robinson (2005) hur 
studenters erfarenheter av undervisning i sydafrikansk musik förutom att ge ett större 
musikaliskt självförtroende hos deltagarna också gett upphov till ökad tolerans och nyfikenhet 
gentemot afrikansk kultur överlag.	


Det interkulturella argumentet betraktas som ett kraftfullt argument, men inte utan fallgropar. 
Volk (1998) beskriver hur tanken om musik som ett universellt språk under tidigt 1900-tal 
USA ofta ledde till en amerikanisering av olika musikkulturer. All musik anpassades efter 
västliga musikaliska system, och även om man vid konserter hade en representation av olika 
musikkulturer skulle tillställningarna som final alltid krönas med en patriotisk amerikansk 
sång som sjöngs av alla medverkande. Dessa tendenser stöter vi på än idag när vi ser hur 
mångkulturellt perspektiv implementeras i undervisning (Nettl, 2005). Ett sätt att angripa 
dessa problem anses vara ökad medvetenhet om musikens förhållande till tradition, 
autenticitet och kontext (Schippers, 2010), samt att varje musik bör upplevas och värderas 
utifrån sina egna estetiska referensramar (Elliott, 1995; Nettl, 2005). John Drummond (2005) 
hävdar att en annan svaghet hos det interkulturella argumentet är att det förutsätter att 
människor är beredda att ändra sina ståndpunkter och därmed en del av sin identitet. Som vi 
såg i diskussionen om identitet är detta ingen självklarhet. Detta resonemang styrks av C. R. 
Abril (2006) som skriver att redan positiva attityder mot obekanta kulturer kan förstärkas mot 
det mer positiva genom musikundervisning medan det är svårare att förändra redan negativa 
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attityder. Robinson (2005) betonar att förändring sällan sker bara genom kognitiv inlärning: 
någon form av emotionell upplevelse, allra helst i samspel med såväl musik som människor 
från andra traditioner eller kulturer än ens egen, måste bearbetas för att sätta igång den 
kritiska reflektionen och slutligen leda till perspektivskiften och verklig förändring. Burton, 
Westvall & Karlsson (2013) visar exempelvis i en studie av utbyte mellan svenska och 
amerikanska musiklärarstudenter hur interkulturella möten kan leda till förändrade perspektiv 
och ifrågasättande av taget för givna sanningar. 

!
Rättvisa och kulturell identitet  !
Rättviseargumentet får olika praktiska följder beroende på var i världen man befinner sig. I 
västvärlden handlar det om ett erkännande av minoritetskulturer, i länder med ett förflutet som 
kolonier handlar det oftare om ett erkännande av den inhemska kulturen (Volk, 1998). 
Grundtanken är dock den samma: människor ska ha lika förutsättningar oberoende av vilka 
erfarenheter man har med sig i bagaget. Så visar till exempel Melissa Cain (2005) hur det inte 
skulle vara etiskt försvarbart att undervisa musik enligt klassisk västerländsk modell vid sin 
arbetsplats Singapore American School, där eleverna kommer från 45 olika länder. Ett annat 
exempel är inkluderandet av arbetarklassens musik i brittisk kultur eller afrikansk musik i 
amerikansk kultur, något som tyvärr ofta lett till kommersialisering av desamma (Drummond, 
2005). Den största fallgropen i sammanhanget är dock att man riskerar att dels låsa fast 
kulturer och stereotypisera dem, och dels att man i för hög grad förväntar sig att vissa 
individer ska representera dessa kulturer och därmed fråntar dem rätten att bygga identitet på 
samma villkor som alla andra. I tidigare nämnda Svartskallar - Så funkar vi (Pascalidou, 
2003) finns en kort beskrivning av varje av de 11 författarna, där bl a rubriken ”identitet” 
ingår. Flera ser frågan som irrelevant och svarar därför inte på den, medan t ex den 
ekonomistuderande Amany Abelsaid svarar ”jag älskar alla, hela världen är mina vänner”, 
fotbollspelaren Martin Mutumba beskriver sig som ”artist”, musikläraren och politikern 
Mikael Trolin beskriver sig som ”musiker”. Klart är att ingen beskriver sin identitet i termer 
av nationellt eller etniskt ursprung.  

I dagens debatt betraktas kopplingen mellan etnicitet och musiksmak inte som lika självklar 
som tidigare (Schippers & Campbell, 2005). Ett klassiskt exempel på den välmenande men 
naiva musikläraren skildras i Marjaneh Bakhtiaris roman Kalla det vad fan du vill, där 
eleverna ombeds ta med ”sin musik” och visa för klassen. Förslaget bemöts med tystad och 
till lärarens stora besvikelse får det bli Hang down your head Tom Dooley i brist på bättre 
(Bakhtiari, 2005). Med de tidigare nämnda identitetstillstånden i bakhuvudet kan man tänka 
sig att förutsättningarna för att det tillvägagångssätt som Bakhtiari skildrar ska fungera 
framgångsrikt är starkt beroende såväl privat musikintresse som av vilket identitetstillstånd 
eleven för närvarande befinner sig i. Ett exempel på detta kan vi se i Sidsels Karlsens (2011) 
beskrivning av hur en koreansk elev i en finsk skola med glädje ser fram emot uppgiften att få 
presentera koreansk musik för klassen, medan en kinesisk elev i samma klass väljer att, delvis 
i ett slags stilla protest och delvis för att lära sig något nytt, presentera skotsk musik i stället. 
Här verkar motviljan bottna i att denne har utvecklat en så pass stark och bred musikalisk 
identitet att han inte längre ser sig som särskilt förknippad med kinesisk musik, även om han 
fortfarande tycker om den. Viktigt i sammanhanget verkar alltså vara att inkluderingen måste 
ske på den marginaliserade kulturens eller individens egna villkor. Å andra sidan kan en svag 
självkänsla också vara en bidragande faktor till att man inte vill ta med sig musik från sin 
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personliga sfär till klassrummet, här verkar även grupptryck vara en viktig faktor: Alan Alden 
(1998) fann i en intervjustudie att asiatiska ungdomar beskrev sitt musikintresse olika 
beroende på om de befann sig i etniskt blandade grupper resp etniskt homogena grupper. I det 
första fallet framträdde bilden av att de asiatiska ungdomarna lyssnade mest till västerländsk 
populärmusik, medan det i andra fallet snarare var indisk filmmusik som beskrevs som det 
största musikintresset. 

!
Hållbar utveckling !
En ökad medvetenhet om jordens ändliga resurser gör att den västerländska livsstilen ofta 
kritiseras som ohållbar, vilket inom musiken sägs avspegla sig i kommersialisering, 
förytligande och försvagning av kulturellt kapital (Drummond, 2005; Laycock, 2005). Härur 
kommer tanken om att vi kan lära oss om alternativa värden från kulturer som lever i  närmare 
kontakt med sina traditioner eller i bättre samklang med naturen, och vars unika kunskaper 
riskerar att gå förlorade i globaliseringens tidsålder (Klopper, 2005). Som exempel på detta 
kan nämnas Eva Sæthers (2003) beskrivningar av svenska studenters understundom 
frustrerande och understundom inspirerande möten med en mindre strikt tidsuppfattning 
(”Gambian maybe time”), Christopher Smiths (2005) observationer av hur mötet med irländsk 
musiktradition kunde förändra amerikaners syn på musikaliska värden, eller hur mötet med 
aboriginsk musiksyn kunde förändra australiska studenters syn på musikens spirituella 
betydelse (Dillon & Chapman, 2005). Drummond (2005) hävdar att argumentets största 
svaghet är att det bara ser förändring åt ett håll som något positivt och i den meningen kan 
vara bakåtsträvande och konserverande. I värsta fall kan vi tänka oss att synsättet leder till 
exotism i stil med den förlegade tanken om ”den ädle vilden”. Ett synsätt som mer fokuserar 
på ömsesidigt lärande och musikens förmåga att ständigt förflytta sig och etablera sig i nya 
former framstår som mer fruktbart (Schippers, 2010), men då rör sig resonemangen snarare 
mot argument relaterade till interkulturell dialog. 

!
Musikalisk bildning och estetisk upplevelse !
Drummond (2005) ser de musikaliska argumenten för mångkulturellt perspektiv i 
musikundervisning som de mest relevanta och realistiska. Vi behöver förbereda människor för 
en värld av musikalisk mångfald. I en värld som i allt högre grad förutsätter att man gör egna 
val, behöver också valen presenteras. Med den massiva mediepåverkan som präglar vårt 
samhälle bör undervisningen erbjuda både kunskap om och alternativ till det som möter oss 
via radio, TV, internet, etc. (Drummond 2005, Schippers, 2010) Mångkulturellt perspektiv i 
musikundervisningen kan öka medvetenheten om musikens olika möjliga funktioner, ge 
kunskap om olika sätt att skapa musik vilket i sin tur kan ge upphov till nya dynamiska 
stilblandningar, öka den musikaliska perceptionsförmågan och därmed också sättet man hör 
sin ”egen” musik. Inte minst kan det ge nya estetiska upplevelser (Anderson & Campbell, 
2010; Volk, 1998; Schippers, 2010). Några direkta motargument är här svåra att hitta 
representerade i forskning, men man kan ”låna in” argument från båda sidor i debatten 
”populärmusik vs klassisk tradition/vistradition”. På samma sätt som att ett ensidigt fokus på 
”klassisk musik” inte tar tillräckligt hänsyn till elevernas erfarenhetsvärld (jfr Ståhlhammar, 
2004) skulle detta kunna sägas om den ”mångkulturella” repertoaren. Detta skulle kunna 
bemötas med att det i så fall är lärarens uppgift att ge dem en bred erfarenhetsvärld tidigt i den 
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musikaliska bildningen (Nettl, 2005; Campbell, 1996; Cain, 2005). Här kan även hänvisas till 
undersökningar som visar att attityder till obekant musik genom musikundervisning kan 
förändras till det mer positiva, framförallt om undervisningen går bortom musikens formella 
kvaliteter och även knyter an till sociokulturella faktorer genom interaktiv dialog (Abril, 
2006). Från andra sidan i ”pop vs klassisk tradition/vistradition”-debatten skulle man kunna 
argumentera för att den förvirring som kommer med globaliseringen gör att det vi behöver är 
kontinuitet och trygghet via gemensamma symboler t ex i form av den traditionella 
sångskatten (jfr Flodin, 1998). Detta argument förutsätter att den ”nya” repertoaren tränger 
undan den gamla, här handlar det alltså om hitta en välavvägd balans i repertoaren. Ett tredje 
motargument skulle kunna vara att den mängd kunskap och arbete som krävs för att sätta sig 
in i nya musikstilar ställer upp för stora praktiska svårigheter för att lärare ska kunna 
presentera musiken på ett meningsfullt och autentiskt sätt (Volk, 1998; Campbell, 1996). Det 
sista motargumentet föranleder en diskussion om huruvida lärarens roll är att vara obestridd 
expert eller ”nyfiken medresenär”, hur man kan integrera många mål i samma kursmoment 
för att hushålla med undervisningstiden, hur vi förhåller oss till centrala begrepp som 
autenticitet, kontext, etc. Här anser förespråkare för mångkulturellt perspektiv att det är bättre 
att göra något redan nu även om det inte är optimal kvalitet, än att inte göra något alls 
(Campbell, 1996, Nettl, 2005). En del anser också att vi förutom bättre kunskaper kring de 
centrala begreppen även måste omdefiniera lärarrollen till mer av ”teacher as learner” för att 
kunna få en förändring till stånd av hur vi realiserar mångkulturell musikundervisning i 
klassrummet (Joseph, 2005). 

!
Mångkulturell musikundervisning i Sverige !
I följande avsnitt redogörs för rådande diskurser i Sverige idag kring mångkulturellt 
perspektiv i musikundervisning och vad det anses betyda för repertoaren som undervisas. !!
Dagens kursplan i musik !
Medan läroplanen Lpo-94 bl a beskriver musik som ett ”gränsöverskridande språk som 
främjar förståelse och tolerans samt underlättar integration och samverkan i skola och 
samhälle” (Skolverket, 1994), visar den nya läroplanen Lgr-11 ganska vaga formuleringar 
kring mångkultur (Westvall och Carson, 2014). I musikämnets syfte kan vi läsa att: !

[…] Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska 
erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om 
och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. […]	


Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna […] ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att […] analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang. (Skolverket, 2011).	


I ovanstående stycke kan ordet ”musikkulturer” tolkas ganska brett. Rör det sig om 
individuella musikpreferenser, ungdomskultur, eller ska det förstås ur musiketnologiskt 
perspektiv (Westvall & Carson, 2014)? Om man ändå läser in mångkulturellt perspektiv i 
texten, är det i en ganska snäv betydelse, som synen att homogena musikkulturer lever sida 
vid sida. Formuleringen ”den egna [musikkulturen]” kan lätt tolkas som att man ”har” en 
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given musikkultur som skiljer en från andra, vilket kan sägas tala emot interkulturella eller 
transkulturella perspektiv.	
!
Under rubriken Centralt innehåll finns dock formuleringar som mer konkret motiverar ett 
mångkulturellt perspektiv: för årskurs 4-6 ingår bland annat ”konstmusik, folkmusik och 
populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag” (Skolverket, 2011) och 
för årskurs 7-9 ”musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika 
kulturer, med fokus på etnicitet och kön” (Skolverket, 2011). Värt att notera är att det centrala 
innehållet för årskurs 1-3 snarare betonar det ”svenska kulturarvet” och i viss mån det 
nordiska. Vi kan här läsa att eleverna ska få kunskap om ”nationalsången och de vanligaste 
psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk vistradition” (Skolverket, 2011). I kursplanen 
finns alltså en tanke om att gå från det nära till det avlägsna, vilket står i kontrast mot 
internationella uppfattningar om att mångkulturellt perspektiv bör anläggas tidigt, med 
motiveringen att barn då inte hunnit etablera så många förutfattade meningar om vad musik är 
(Cain, 2005; Campbell, 1996; Nettl, 2005). !!
Mångkulturellt perspektiv och undervisningsrepertoar !
Meningarna går i sär om hur mångkulturellt perspektiv ska implementeras i undervisningen. I 
en studie genomförd 2004-2007 undersökte Eva Sæther musiklektionerna i en skola med stor 
etnisk mångfald i Malmö. I stället för att se många olika musikkulturer representerade i 
undervisningsrepertoaren, var det rock och pop som dominerade. Studien visade att den 
musikkultur som elevernas ville förknippas med inte var den som förknippas med deras 
kulturella bakgrund, snarare identifierade de sig med musik relaterad till ungdomskulturen, 
vilket ledde till slutsatsen att denna är en naturlig utgångspunkt för musikundervisningen 
(Sæther, 2008). Frågan är då vilken ungdomskultur som här avses? I detta fall verkar det röra 
sig om den breda, kommersialiserade ungdomskulturen snarare än den kreativa, synkretistiska 
och transnationella ungdomskulturen med utgångspunkt i politiskt motstånd som bl a Ålund 
(1997) och Sernhede (2006) uppmärksammar. Resonemangen speglar också den numera 
väletablerade synen att musikundervisningen bör relatera till elevernas erfarenhetsvärld 
(Stålhammar, 2004). Sæther refererar i sin artikel till Eriksens (1999) ståndpunkter att många 
immigranter är utsatta för ett slags kulturell ”terrorism”, vilket innebär att man förväntas 
representera ”sin kultur” vare sig man vill eller inte. Westvall & Carson (2014) påpekar i 
sammanhanget att musikforskaren Krister Malm funnit att invandrarungdomar kan vara mer 
positiva till sin musik från sin kulturella bakgrund när de befinner sig utanför kamratkretsen 
(Malm, 2004) och ifrågasätter att alternativet ska vara att fostras in i en monokultur (i 
meningen populär, ”västerländsk” ungdomsmusik). Vad vi ser framträda här är betoning av 
olika mål med musikundervisningen: Medan Sæther (2008) fokuserar på social inkludering 
och rätten att själv få definiera sin identitet, fokuserar Westvall & Carson (2014) på den 
musikaliska bildningen/bredden, uppvärderingen av olika (musik-)kulturers särart, samt att 
bereda plats för interkulturell dialog (Jfr även Volgsten, 2014). Sidsel Karlsen fann i sin 
intervjustudie Music education in multicultural schools (2011) att intresset bland ungdomar 
för musiken från ens kulturella bakgrund kan vara betydligt större än man visar inför 
kamratgruppen, vilket i vissa fall kan bero på grupptryck och i andra fall av enkel hänsyn till 
andras musiksmak. Denna musik kan för vissa också fungera som tillflyktsort eller som ett 
slags uttryck för motstånd när trycket från det ”nya landet” blir för svårhanterligt (Karlsen, 
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2011). Karlsen betonar skolans och musikundervisningens demokratiska uppdrag och hävdar 
med referens till Mouffe (1992, 2005) att det enda sättet för samhället att fortsätta utvecklas i 
demokratisk riktning är att fortsatt bejaka de olikheter människor och kulturer emellan som 
alltid funnits, om än i olika former. För musikundervisningens del blir konsekvensen att man 
ständigt måste vara villig och redo att utöka och bredda undervisningen.	
!
Här skulle jag även vilja låna in ett perspektiv från genusdebatten, som ett slags 
”rättviseargument” som jag inte stött på i någon större omfattning i den internationella 
debatten. Åsa Bergman problematiserar i sin avhandling den rådande skolmusik-repertoaren 
utifrån observationer av hur den maskulint definierad pop- och rockdiskursen som dominerar 
svensk musikundervisning framförallt gynnade pojkar som redan spelar i band, medan samma 
diskurs gjorde det svårt för flickor att hävda sig skolans musikundervisning (Bergman, 2009). 
I Carina Borgström Källéns avhandling När musik gör skillnad (2014) fann hon att 
musicerande i en för eleverna (och delvis även för läraren) obekant genre, i detta fall en 
renässansensemble, innebar att könsroller och identiteter inte var lika givna som vid det 
ordinarie rock-/popmusicerandet. Borgström Källén observerade också att lärarrollen 
förändrades något i dessa situationer från att vara obestridd expert till att vara mer av en 
medmusikant med fel och brister (Borgström Källén, 2014, jfr även Joseph, 2005). Här kan 
det alltså röra sig om såväl breddning av undervisningsrepertoaren, större frihet från givna 
identiteter, samt förskjutet maktförhållande mellan lärare och elev. Elevernas tidigare 
musikaliska kunskaper kan också antas bli mindre avgörande i ett dylikt sammanhang (jfr 
Bergman, 2009). Konsekvensen av detta synsätt skulle i så fall vara att det av rättviseskäl kan 
vara relevant att ibland välja repertoar ur genrer från för alla obekanta musikkulturer. Om 
man dessutom sjunger på ett för alla okänt språk minskar också det språkliga försprånget hos 
elever med svenska som modersmål, vilket eventuellt kan leda till ökad förståelse för hur det 
är att tvingas lära sig ett nytt språk. Om man dessutom integrerar olika musikkulturers 
metoder att lära ut musik, kan det också kopplas till diskussionen om lärstilar (Anderson & 
Campbell, 2010). Vi skulle kunna kalla det ett transkulturellt perspektiv på musik-
undervisning, där utgångspunkten skulle kunna vara visionen om ett möte mellan människor 
och musik där man utan på förhand givna identiteter upptäcker tillsammans på lika villkor i 
vägen mot ökat transnationellt medborgarskap. Ett lite mindre utopiskt klingande mål kan 
vara att helt enkelt låta eleverna erfara hur taget-för-givna musikaliska, kulturella och 
ideologiska sanningar inte behöver gälla överallt i det globala samhället (jfr Räsänen, 2010; 
Anderson & Campbell, 2010, Schippers, 2010).  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UNDERSÖKNINGEN !
Undersökningen handlar om hur musiklärare i grundskolan värderar, tänker och resonerar 
kring mångkulturellt perspektiv i musikundervisningen och i vilken mån och på vilket sätt 
detta avspeglar sig i deras undervisningsrepertoar. Empirin omfattar 27 enkäter som besvarats 
av verksamma musiklärare från norr till söder i Sverige, samt två intervjuer med verksamma 
musiklärare i två olika större städer i Sverige. De centrala frågeställningarna är:  !
1) Hur informanterna värderar mångkulturellt perspektiv i val av undervisningsrepertoar och i 
vilken mån de tycker att deras egen undervisningsrepertoar speglar dessa ställningstaganden, !
2) Vilka möjligheter, vinster, svårigheter och risker informanterna upplever med att undervisa 
utifrån mångkulturellt perspektiv, !
3) Vad informanterna lägger in i begreppet mångkultur och vilken undervisningsrepertoar som 
får representera mångkulturellt perspektiv i deras undervisning. !!
Metodologiska överväganden !!
Kvantitativ och kvalitativ metod !
Det har talats och skrivits mycket om kvalitativa kontra kvantitativa studier, understundom 
har diskussionen nästan varit polemisk (Bryman, 1988). Med kvantitativ forskning avses 
undersökningar (ofta i form av enkäter) som i regel utgår från större datamängder och vars 
resultat går att presentera i siffror, vilket av förespråkarna anses ge den mest objektiva och 
”sanna” bilden av verkligheten (Blaxter, Hughes & Tight, 2001). Kvalitativ forskning utgår å 
sin sida från data som i huvudsak inte kan beskrivas i siffror och går snarare ut på att (ofta 
utifrån intervjuer) undersöka det enskilda fallet utifrån så många synvinklar som möjligt och 
därmed uppnå en djupare förståelse än vad som vad som är möjligt med hjälp av siffror 
(Blaxter m fl, 2001). I praktiken är gränserna mellan de olika tillvägagångssätten inte så enkla 
att dra: Typiskt ”kvantitativa” tillvägagångssätt som enkätundersökningar kan bidra med 
kvalitativa data i form av öppna frågor, medan typiskt ”kvalitativa” tillvägagångssätt som 
intervjuer kan generera kvantitativ information ifall likartade svar förekommer i flera 
intervjusvar, eller i svar som beskriver kvantitativa mängder (Bryman, 1988; Blaxter m fl, 
2001).  !
Numera är det i allmänhet mer vedertaget att ett medvetet användande av flera metoder för att 
beforska en fråga, vilket benämns triangulering, snarare kan stärka en undersöknings 
tillförlitlighet (ifall resultaten överensstämmer). Triangulering kan avse såväl olika metoder 
för datainsamling, olika tolkningsmodeller av data, eller olika forskningsteoretiska 
utgångspunkter (Bryman, 1988; Blaxter m fl, 2001). I denna undersökning förekommer 
triangulering dels genom att samma problematik behandlas i olika frågor i enkäten, och i form 
av kompletterande intervjuer som genomförs för att låta aktiva musiklärare ta del av, 
kommentera och eventuellt fördjupa förståelsen för de resultat som framkommit i enkäten 
(Blaxter m fl, 2001). Triangulering kan också sägas förekomma i och med att en mängd olika 
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analysförfaranden används för att belysa resultaten från undersökningen. Detta beskrivs 
ytterligare i avsnittet ”Analysförfarande” på sidorna 29-30. Avsikten är också att utifrån 
kvantitativa resultat ringa in eventuella problemområden att beforska ur mer kvalitativ ansats 
och vice versa (Bryman, 1988). Trots detta inser jag begränsningarna med vad som kan 
studeras i en enkätstudie. Till att börja med vill jag dock framhålla fördelarna. !!
Fördelar med enkätundersökning i den aktuella studien !
Generaliserbarhet - Jag är intresserad av om det går att se ett mönster i värderingen av mång-
kulturellt perspektiv och i vilken grad det implementeras i musikundervisningen, beroende på 
i vilket stadium lärare undervisar. Jag finner det inte trovärdigt att låta exempelvis en lärare i 
stadierna 1-3, en lärare i 4-6 och en lärare i 7-9 representera hela sin respektive kategori. 
Undersökningen syftar också till att undersöka om det går att se mönster i vilken faktisk 
repertoar som representerar mångkulturellt perspektiv i den svenska musikundervisningen, 
vilket jag inte ser som möjligt att undersöka med få informanter.	
!
Ämnet - mångkultur är ett hett debattämne behäftat med mycket osäkerhet och det är tänkbart 
att många vill svara på ett politiskt korrekt vis. Vissa kanske är kritiska till det mångkulturella 
samhället och skulle ha svårt att uttrycka det i en intervjusituation, i synnerhet när 
intervjuaren är någon som arbetar med ämnet. Mångkultur kan sålunda betraktas som ett 
”känsligt ämne” och risken för intervjuareffekten får betecknas som stor. (Ejlertsson, 2014) 
Naturligtvis garanterar enkätformen inte att dessa effekter ändå kan uppstå, men jag bedömer 
att en viss distans till forskaren gör det lättare.	
!
Geografisk spridning - en enkätstudie gör det lättare att nå lärare från hela Sverige, vilket kan 
minska riskerna för att en majoritet av informanterna har utbildat sig vid samma lärosäte. Det 
är sannolikt att de olika musikhögskolorna lägger olika tonvikt vid mångkulturellt perspektiv, 
man kan också tänka sig att en viss repertoar cirkulerar inom vissa geografiska områden 
beroende på vid vilket lärosäte lärarna genomgått sin utbildning. !!
Nackdelar med enkätundersökning i den aktuella studien !
Bortfall - ett visst bortfall är att räkna med vid enkätstudier. Under de senaste årtiondena har 
dessutom människors benägenhet att delta i enkäter minskat avsevärt (Ejlertsson, 2014). 
Frågan är vilka det är som inte svarar - är det de som har för tung arbetsbelastning, de som 
inte är intresserade eller kunniga i ämnet, de som motsätter sig undersökningens syfte, etc? På 
grund av frågans komplexitet är det av yttersta vikt att försöka få så hög svarsfrekvens som 
möjligt (Ejlertsson, 2014).  !
Ytlighet - även om enkäten innehåller kvalitativa element, är det svårt att göra några riktigt 
djupgående analyser av varför människor tänker och handlar som de gör. Jag kan således få en 
bild av vilka huvudsakliga tankar musiklärare har kring mångkulturellt perspektiv i 
musikundervisning, däremot kan jag inte få veta så mycket om hur de resonerat sig fram till 
dessa tankar. Det är också sannolikt att mycket intressant information kommer att utelämnas, 
då människor av bekvämlighetsskäl gärna fyller i en enkät på kortast möjliga tid (Ejlertsson, 
2014). Dessa faktorer är den främsta anledning att jag kände ett behov av att komplettera med 
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intervjuer. Vad gäller repertoaren kan jag främst studera vad som undervisas, inte hur. Det går 
inte heller att studera processer, en enkätundersökning kan bara ge en bild av strukturer och 
mönster vid ett givet tillfälle. !
Osäkerhet - Den mest uppenbara osäkerhetsaspekten är risken att det är någon annan än en 
musiklärare som svarat på enkäten. Genom att skicka inbjudan direkt till musiklärares 
mailadresser borde risken för detta vara ganska liten. Det kan också vara språkliga svårigheter 
som gör att man har svårt att svara på enkäten, vilket framför allt kan vara aktuellt för 
människor med läs- och skrivsvårigheter eller människor med liten erfarenhet av svenska 
språket. Det man kan göra i det här sammanhanget är att begränsa textmassorna och hålla 
språket så enkelt som möjligt (Ejlertsson, 2014; Trost, 2012). Av denna anledning väljer jag 
till exempel att inte dra in begrepp som monokultur, interkultur och transkultur,  utan låter i 
stället mångkultur fungera som paraplybegrepp för dem alla i enkäten. Jag är däremot 
intresserad av vad lärare lägger in i begreppet mångkultur (t ex om någon lägger in 
exempelvis kön eller klass i begreppet), varför jag väljer att inte ange någon definition eller 
förklaring av ordet i enkäten. !!
Validitet !
Med validitet menas hur väl en fråga är utformad för att mäta det den avser att mäta 
(Ejlertsson, 2014; Trost, 2012). Jag bör alltså inte ställa frågan ”hur viktigt tycker du att det är 
med mångkulturellt perspektiv i musikundervisningen”, snarare måste frågan lyda ”hur viktigt 
tycker du att det är med mångkulturellt perspektiv i valet av undervisningsrepertoar?”. Den 
förra formuleringen skulle exempelvis kunna tolkas utifrån olika tänkbara förhållningssätt till 
elever med utländsk bakgrund, medan den senare fokuserar enbart på repertoaren. De öppna 
frågorna erbjuder särskilda svårigheter. Jag är intresserad av att se om det bland informanterna 
går att identifiera någon eller några dominerande diskurser angående mångkulturellt 
perspektiv i musikundervisningen, och se i vad mån det går att koppla till aktuell debatt eller 
styrdokument. Då är det viktigt att inga givna diskurser framgår av frågorna, något som fick 
mig att frångå en tidigare idé om ett antal utifrån aktuell forskning framtagna påståenden att ta 
ställning till. Om jag till exempel skulle fråga huruvida det ”kan vara en bra idé att utgå från 
elevers egna kulturella bakgrunder i valet av undervisningsrepertoar” och låta informanterna 
värdera det på en skala, skulle jag i frågan ha presenterat en del av diskursen och riskera att få 
ett plattare resultat. Det kan vara lätt för en informant att ansluta sig till olika argument för 
mångkulturellt perspektiv i undervisning, men desto svårare att själv identifiera dem.	
!!
Reliabilitet !
Reliabilitet handlar om huruvida en upprepad undersökning skulle ge ungefär samma resultat 
(Ejlertsson, 2014). Det handlar alltså om att undvika slumpmässiga variationer till följd av 
exempelvis mångtydiga frågor, för litet insamlingsunderlag eller snedvriden population. Så 
skulle exempelvis en undersökning gjord på skolor i malmöområdet kanske ge en annan bild 
än motsvarande undersökning i mellansverige, då Malmö musikhögskola har ett relativt stort 
fokus på mångkulturellt perspektiv. Avgörande för reliabiliteten är även tidsaspekten (Trost,
2012). Eftersom en enkät ska ge en bild av det undersökta vid ett givet tillfälle, får 
undersökningen inte dra ut på tiden till den grad att rådande omständigheter hinner förändras i 
sådan utsträckning att det påverkar svaren nämnvärt. Just under konstruktionen av enkäten var 
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den politiska debatten om mångkulturalism och nationell identitet ganska intensiv till följd av 
diverse utspel i integrationsfrågan hos flera olika partier. Bl a av denna anledning satte jag en 
gräns på en månad för datainsamling.	
!!
Varför kompletterande intervjuer? !
Även om en enkätundersökning innehåller ett förhållandevis stort antal öppna frågor och ger 
stora möjligheter för informanterna att nyansera sig, föreligger en viss ”avhumanisering” när 
man ser deltagarnas svar uppställda i diverse eleganta staplar och avslöjande siffror. Det är lätt 
att bli ensidigt kritisk om det visar sig att lärare tycker en sak, men gör en annan. Det är även 
lätt att låta sina egna förutfattade meningar styra tolkningen av resultaten. Jag ser det som 
värdefullt ur både demokrati- och trovärdighetssynpunkt att låta ett par verksamma 
musiklärare kommentera resultaten av enkätundersökningen, dels för att stämma av om de 
känner igen sig i resultaten, och dels om de genom att delge mig sina konkreta erfarenheter 
kan hjälpa mig som forskare till en fördjupad förståelse av vad som framkommit ur 
undersökningen. Som Blaxter, Hughes & Tight (2001) uttrycker det: ”The telling anecdote 
may be much more revealing and influential than almost any amount of figures”. Genom att 
använda mig av kompletterande intervjuer hoppas jag i någon mån kunna kompensera för de 
svagheter med enkätundersökning som diskuterats tidigare i metodavsnittet. Jag ser det också 
som ett intressant sätt att direkt föra ut kunskap från forskning i verkligheten.	
!!
Etiska överväganden !
Ejlertsson (2014) rekommenderar att man vid en undersökning av denna art följer 
vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2015): 	
!
Informationskravet: De deltagande personerna ska grundligt informeras om undersökningen, 
varför den genomförs och om att det är frivilligt att delta. Alla dessa faktorer togs i beaktning 
vid utskicket av webbenkäten och framgick av medföljande introduktionsbrev (se bilaga 1). 
De intervjuade fick motsvarande information både skriftligt via mail och muntligt vid 
intervjutillfället.	
!
Samtyckeskravet: Deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma över sin medverkan, 
varför samtycke ska inhämtas. Ejlertsson (2014) skriver att vid en webbenkät är själva 
svarandet att betrakta som samtycke. I enkäten fanns dessutom inbäddat möjligheten att 
avregistrera sig från ytterliga påminnelser för den som inte ville bli kontaktad igen.	
!
Konfidentialitetskravet: Deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet och person-
uppgifter ska bevaras på ett sådant sätt obehöriga inte kan ta del av dem. Alla som svarade på 
enkäten har blivit avidentifierade av datorprogrammet när jag har läst resultaten och jag har 
inte kunnat se vid vilka skolor informanterna arbetat. De intervjuade har fått fingerade namn 
och det framgår inte i uppsatsen vid vilka skolor eller i vilka städer de arbetar. Efter 
transkribering av intervjuerna har jag sammanfattat de mer specifika berättelserna i mer 
allmänt hållen löpande text för att det inte ska gå att identifiera vem läraren är.	
!
Nyttjandekravet: Forskningsresultaten får inte användas till annat än forskning. Detta krav 
handlar mest om att inte använda resultaten för kommersiellt bruk eller att inte använda 

�25



resultaten som underlag för exempelvis vård eller tvångsintagning av person utan dennes 
medgivande. Dessa kan svårligen betecknas som sannolika företeelser utifrån denna typ av 
undersökning.	
!
Utöver de fyra forskningsetiska kraven tillkommer andra etiska aspekter som jag själv 
definierar. För det första kan det vara tveksamt ur etisk synpunkt att skicka alltför många 
påminnelser, det finns en risk att det kan uppfattas som irriterande. Av den anledningen 
bestämde jag mig i förväg för att endast skicka två eller i värsta fall tre påminnelser. För det 
andra kan analysen av de öppna frågorna i enkäten vara problematisk ur etisk synpunkt. 
Analysen förutsätter en viss kategorisering, vilket sätter forskaren i en maktposition genom 
dennes tolkningsföreträde och omöjligheten för informanterna att nyansera sina svar i 
efterhand. Av den anledningen har jag lagt till valfria kommentarsfält vid nästan alla frågor i 
enkäten, så att möjligheten att nyansera sitt svar alltid ska finnas. Jag har sedan försökt att läsa 
svaren utifrån utgångspunkten att de flesta musiklärare gör sitt bästa för att ta hänsyn till både 
kursplan och elever, samt den egna erfarenheten av att lärare ofta har en krävande 
arbetssituation och ofta är utsatta för kritik av föräldrar, elever och i media. Den ojämna 
maktbalansen i analysarbetet är också en anledning till att jag genom de kompletterande 
intervjuerna vill lämna utrymme för lärarens egen röst.	
!!
Analys !
Eftersom de frågor som ställs i enkäten är av väldigt olika art, har jag sett det som nödvändigt 
med frihet vad gäller analytiska förhållningssätt. Någon särskild analysmodell bestämdes 
alltså inte på förhand utan detta växte fram i takt med undersökningens genomförande, varför 
analysförfarandet finns beskrivet i avsnittet ”Genomförande av undersökningen”, närmare 
bestämt på sidorna 29-30.  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Genomförande av enkätundersökningen !!
Frågekonstruktion !
Förutom de inledande frågorna (kön, ålder, examensår, etc) har enkätfrågorna konstruerats 
direkt utifrån forskningsfrågorna, med undantag för ett par frågor som inte relaterar direkt till 
den svarandes undervisning. Dessa är 1) frågan om huruvida man anser att ens egna 
utbildning präglades av mångkulturellt perspektiv, samt 2) frågan om huruvida man anser att 
ens privata musikintresse präglas av mångkulturellt perspektiv. Dessa två frågor är förvisso 
intressanta i sig men anknyter inte direkt till uppsatsens syfte eller forskningsfrågor. Däremot 
kan de eventuellt bidra med förklaringar till vad som framkommer i de övriga frågorna, 
eventuellt kan de också ge uppslag till nya forskningsfrågor. Tanken med frågorna kring 
utbildning och intresse är även att man inte ska känna sig ”attackerad” av attitydfrågor och 
prestationsrelaterade frågor på en gång. Eventuellt kan associationer och minnen av 
eventuella diskussioner inom eller utanför utbildningen också väckas till liv. Såväl Trost 
(2012) som Ejlertsson (2014) avråder från att ha för många öppna frågor i en enkät på grund 
av att de är svåra att analysera och att många inte svarar på dem, eller i alla fall inte svarar 
särskilt utförligt på dem. Den aktuella enkäten har, i strid med dessa råd, en ganska stor 
tonvikt på öppna frågor, varför den kanske snarare är att betrakta som ett slags 
”intervjuenkät”, till skillnad från traditionella enkäter där de flesta data är av kvantitativ art. 
Orsaken till att frågorna kring repertoar möjligheter, vinster, risker och svårigheter är skrivna 
som öppna är att jag inte vill presentera någon given definition av mångkultur eller antyda 
några givna diskurser kring mångkulturellt perspektiv på förhand. Jag presenterar alltså inte 
några av de bakomliggande teoretiska perspektiven för enkätdeltagarna. !!
Utprovning av enkäten !
Enkäten gjordes i en första pappersversion och presenterades för en musiklärare verksam i 
årskurserna 1-6. Det som framförallt kom upp till diskussion efter detta första test, var några 
nyanser i ordval samt utrymmet för den egna undervisningsrepertoaren (fråga 11). Eftersom 
att antalet exempel en lärare använder i sin undervisning egentligen inte behöver säga något 
om omfattningen av mångkulturellt perspektiv i musikundervisningen (man skulle teoretiskt 
sett kunna ägna ett flertal lektioner åt en enda sång/musikkultur eller gå igenom tio exempel 
på en enda lektion) valde jag att ändå begränsa utrymmet till 10 exempel, med en tillagd 
uppmaning att ge en så bred bild som möjligt om man har fler än 10 exempel i sin repertoar. 
Efter bearbetning testades enkäten på ytterligare två aktiva musiklärare verksamma i 
årskurserna 6-9, varefter några nyanser i värderingsfrågorna ändrades samt några fria 
kommentarsfält tillkom i de inledande frågorna. Några kommentarer som kom fram i den 
andra utprovningen var att man fick ”lite dåligt samvete” och att man var lite osäker på vad 
som räknades till mångkulturell repertoar. !!
Insamlande av data !
Efter de första utprovningarna konstruerades enkäten i omarbetad version med hjälp av det 
webbaserade programmet Surveymonkey och skickades till 74 musiklärare i Sveriges några 
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av Sveriges 20 största städer, med antalet informanter från varje stad någorlunda i proportion 
till dess storlek. Mailadresser visade sig svårt att få tag i bara genom att besöka skolornas 
hemsidor, vilket gjorde att jag fick ta hjälp av rektorer och administratörer. I ett par fall fick 
jag avböjande svar av rektorer med motiveringen att de inte ”inte hade en mångkulturell 
skola”. Jag undvek Örebroregionen för att sannolikheten skulle vara större där att jag kände 
de tillfrågade och i så fall kunde riskera att utöva en viss indirekt påverkan på svaren. Det 
visade sig vara ytterst svårt att få in önskat antal enkäter, en vecka efter det inledande 
utskicket hade endast 5 svar inkommit. Efter första påminnelsen inkom 8 svar och efter andra 
påminnelsen ytterligare 5 svar. Vid det här laget fanns en överrepresentation bland gruppen 
män samt gruppen lärare i 4-6, varför jag med viss tvekan och med risken att verka 
efterhängsen skickade en sista påminnelse där jag nämnde att gruppen kvinnor samt 
grupperna lärare i 1-3 resp 7-9 var underrepresenterade. Detta resulterade i 9 nya svar bara 
från kvinnor och en lite jämnare representation mellan de olika stadierna. Totalt inkom 27 
enkäter av 74 skickade, vilket ger en svarsfrekvens på 36,5%. Jag hade naturligtvis hoppats på 
en högre svarsfrekvens, men enligt programmet Surveymonkeys hemsida är 20-30% 
svarsfrekvens att betrakta som ”mycket bra” vid webbenkäter riktade till mottagare som man 
inte har någon tidigare relation till. Efter enkätinsamlandet utnyttjade jag programmets 
möjlighet att skicka tackmail och passade på att lämna min mailadress och erbjudande till 
deltagarna att få en kopia av uppsatsen efter den blivit färdigställd.  !
Ett försök gjordes senare under några dagar att samla in enkäter via Facebook, vilket 
resulterade i två svar. Tanken var att vid en större mängd ”Facebook-svar” jämföra grupperna 
och eventuellt slå ihop dem. I resultatpresentationen har jag av reliabilitetsskäl valt att inte ta 
med dessa två enkätsvar då jag bedömer att sannolikheten är ännu större vid en allmän 
inbjudan att bara de intresserade svarar, eller att dessa två kan vara nära vänner till mig. 
Risken finns med andra för snedvriden population (Ejlertsson, 2014). Risken är här också 
större att någon som inte är musiklärare kan svara, eftersom enkäten presenteras som öppen 
länk. Svaren i sig avviker dock inte särskilt från övriga enkäter, snarare skulle det ytterligare 
stärkt de tendenser som framkommit ifall jag hade tagit med dem. !!
Genomförande av intervjuerna !
De två intervjuerna genomfördes efter att enkäterna sammanställts och genomgått en första 
resultatanalys. Intervjuerna har dubbla funktioner, dels ville jag veta om resultaten 
överensstämde med intervjupersonernas erfarenheter för att på så sätt stärka undersökningens 
reliabilitet, dels ville jag ta hjälp av de intervjuades erfarenheter och kunskaper för att uppnå 
en fördjupad analys och förståelse av de öppna frågor som ställs i enkäten. I intervjuerna 
fanns också möjligheten att, till skillnad från vad som valdes i enkätundersökningen, 
introducera några av de bakomliggande teoretiska perspektiven för att undersöka huruvida de 
intervjuade har erfarenheter som kan relateras till detta.  !
Intervjuerna genomfördes vid respektive intervjupersons arbetsplats för att göra det så 
bekvämt som möjligt för den intervjuade och för att jag skulle få en bild av dennes 
arbetssituation. Jag valde att särskilt inrikta mig på musiklärare som arbetade i årskurserna 
7-9, eftersom resultaten i enkätstudien indikerar att det här föreligger de största avvikelserna 
från kursplanen. Kontakt togs via Facebook med två personer som jag träffat förut men som 
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snarare kan betraktas som ”bekantas bekanta” än som några jag har en personlig relation till. 
Intervjuerna inleddes med att den intervjuade fick göra de första 10 ”kryssfrågorna” i enkäten, 
varvid denne fick jämföra sig med motsvarande resultat hos övriga informanter och 
kommentera resultatet. Efter detta följde ett mer öppet samtal kring de tre sista frågorna om 
vinster/möjligheter respektive risker/svårigheter med mångkulturellt perspektiv i val 
undervisningsrepertoar, med möjligheter för de intervjuade att delge mig relevanta 
erfarenheter från sina yrkesliv. Intervjuerna kan således beskrivas som inledningsvis 
strukturerade, dvs att frågor ställs med fasta svarsalternativ i en förutbestämd ordningsfölj, för 
att sedan gå över till att vara riktat öppna, dvs att en vid fråga belyses genom ett antal 
frågeområden där intervjupersonen fördjupar sig i det som intervjuaren finner meningsfullt 
(Lantz, 1993). Jag hoppade av tidsskäl över fråga 11 om de intervjuades specifika 
undervisningsrepertoar, men denna information framkom ändå i ganska hög grad av samtalen. 
Intervjuerna transkriberades inte i sin helhet, då vi ibland kom in på stickspår som inte 
relaterar till uppsatsens syfte och frågeställningar.	
!!
Analysförfarande !
Analysförfarandet är något komplicerat att beskriva, beroende på frågornas olika karaktär och 
att olika analysförfaranden därför varvas med varandra för att belysa olika frågeställningar. 
Sammanfattningsvis har analysarbetet gått ut på att genom så många olika vinklingar som 
möjligt få en bild av hur pass medvetna informanterna är om de många dimensioner begreppet 
”mångkulturellt perspektiv i musikundervisning” kan innefatta, samt hur, varför och i vilken 
mån de omsätter det i praktiken.	
!!
Analys av enkätundersökningen !
Frågorna 1-6: Dessa är allmänna frågor som rör populationen. I analysen används de för att 
leta efter eventuella mönster och samband i övriga resultat.	
!
Frågorna 7-10: Dessa frågor är delvis hypotesprövande: det undersöks med en kvantitativ 
ansats huruvida det kan styrkas att den mångkulturella repertoaren är underrepresenterad 
genom att visa om lärarna själva tycker att de lever upp till den egna värderingen av 
mångkulturellt perspektiv i val av undervisningsrepertoar. Analysförfarandet är också delvis 
”upptäckande” genom att resultaten från olika frågor ställs i relation till varandra i sökandet 
efter eventuella samband som kan stimulera till ytterligare forskning. Eftersom antalet 
informanter är relativt lågt, har jag inte funnit det meningsfullt att arbeta med något 
statistikprogram, däremot har jag manuellt letat efter eventuella mönster och samband genom 
att kombinera olika frågeresultat med varandra. Här har analysen gjorts tämligen 
förutsättningslöst, vid behov kan till exempel förekomma teoretiska perspektiv som inte 
redogjorts för i uppsatsens teoridel ifall resultaten visar på intressanta tendenser som inte 
direkt anknyter till uppsatsens syfte och frågeställningar.	
!
Fråga 11: Frågan om informanternas undervisningsrepertoar har i analysen använts på en 
mängd olika sätt. Genom att sortera repertoaren på olika sätt belyses olika frågor. Genom en 
geografisk kategorisering undersöks vilken repertoar som får representera mångkulturellt 
perspektiv i undervisning. Genom att undersöka vilken typ av aktiviteter som görs undersöks i 
vilken grad mångkulturellt perspektiv är integrerat i de praktiska aktiviteter som vi förknippar 
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med musikundervisning i grundskolan, eller om det undervisas genom mer teoretiska 
infallsvinklar. Genom att slutligen undersöka på vilka stadier repertoaren förekommer prövas 
hypotesen att den ”mångkulturella repertoaren” är underrepresenterad i undervisningen från 
en annan vinkel, som dessutom nyanserar frågeställningen till i vilka årskurser denna 
förmodade underrepresentation främst gäller. Ansatsen kan beskrivas som delvis kvantitativ, 
då det undersöks både om vissa geografiska områden, aktiviteter eller årskurser är över-/
underrepresenterade, men också kvalitativ då det undersöks om enskilda exempel speglar 
sådant som beskrivits i uppsatsens teoridel. Repertoaren som framkommit ur fråga 11 används 
även för att belysa och eventuellt förklara vad som framkommit i enkätens övriga frågor. 
Genom att t ex ställa den repertoar som angivits av olika informanter i relation till hur samma 
informanter värderar sitt eget implementerande av mångkulturellt perspektiv i undervisningen 
kan belysas hur man värderar sitt arbete olika. Genom att även jämföra den repertoar som 
framkommit ur fråga 11 med enkätens öppna frågor om vinster, möjligheter, svårigheter och 
risker med mångkulturellt perspektiv i val undervisningsrepertoar (fråga 12-14) kan också 
åskådliggöras om det föreligger motsägelser i vad informanterna tycker är viktig repertoar och 
vad som faktiskt undervisas. !
Frågorna 12-14: Dessa sista öppna frågor har analyserats tematiskt, vi kan här tala om ett 
slags jämförande analys mellan informanternas svar och de diskurser som presenterats i 
teorikapitlen ”BAKGRUND” och ”DEBATTEN IDAG”, där temana kommer från det avsnitt 
jag valt att kalla ”De fyra argumenten”. Trots denna främst kvalitativa ansats, finns en viss 
kvantitativ dimension: När liknande tankar återkommer i många informanters formuleringar 
och vissa tankar bara hos någon enstaka (jfr Blaxter m fl, 2002) visar detta vilka tankar som 
dominerar. Även frånvaron av vissa tankar som är självklara för mig utifrån min 
forskarposition kan vara viktig information. Genom denna analysmodell är syftet att 
åskådliggöra vad som motiverar lärare att implementera mångkulturellt perspektiv eller ej 
(skrivelser i kursplanen, argument rotade i forskning, mer allmänpolitiska ställningstaganden, 
praktiska omständigheter, etc), eventuellt kan också åskådliggöras om bristande medvetenhet 
om vissa argument eller motargument kan vara förklaring till den förmodade 
underrepresentationen av ”mångkulturell repertoar” eller vilken repertoar som används. Här 
kan även undersökas om motsägelsefulla formuleringar förekommer bland svaren.  !
Förutom de nämnda analytiska perspektiven ligger den stora frågan om vad lärarna lägger in 
begreppet mångkultur som ett ”filter” över hela analysarbetet. De ämnen lärarna skriver om 
tolkar jag också som det de intuitivt lägger in i begreppet mångkultur. !!
Analys av intervjuerna !
Analysen av intervjuerna skiljer sig från analysen av enkätundersökningen främst på två 
punkter: 1) Den kvantitativa ansatsen är i princip obefintlig, det begränsar sig till att stämma 
av med lärarna om de tycker att de kvantitativa resultaten från enkätundersökningen verkar 
rimliga. 2) Analysen präglas i högre grad av att jag försökt identifiera ej på förhand givna 
teman för att eventuellt fördjupa förståelsen för vilka utmaningar som ligger i att arbeta med 
mångkulturellt perspektiv i musikundervisningen. !
I övrigt gäller samma analysförfarande i intervjuerna som för enkätundersökningens tre sista 
öppna frågor (12-14).  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RESULTATPRESENTATION OCH ANALYS !
I följande resultatpresentation har jag valt att i ett första skede analysera resultatet på varje 
fråga fortlöpande i texten, då jag tror det blir mer intressant och lättare att följa för läsaren. 
Som avslutning av kapitlet presenteras dock en sammanfattande analys av resultaten utifrån 
de forskningsfrågor som presenterats i början av uppsatsen. Med tanke på det relativt låga 
antalet informanter, tolkar jag främst resultaten som indikationer värda att undersöka 
ytterligare i fortsatt forskning snarare än en statistiskt säkerställd bild av verkligheten. I 
resultatpresentation och analys förstås begreppet mångkultur som etnisk mångfald, eftersom 
det visar sig vara det informanterna (med ytterst få undantag) lägger in i begreppet snarare än 
den inom akademiska kretsar vanliga definitionen som även inbegriper kön, klass, ålder, etc. !!
Enkätfrågor 1-6: Underlaget !
Den slutgiltiga könsrepresentationen bland enkätdeltagarna var 11 män och 16 kvinnor. 12 
informanter är födda på 50-talet och resterande 15 ganska jämnt fördelade över 60-, 70- och 
80-talet. Alla är utbildade musiklärare men inom olika inriktningar och högskolor, vilket det 
finns skäl att återkomma till mer specifikt senare. De flesta undervisar inom flera stadier, 
därav en högre representation för årskurs 4-6 eftersom att kombinationerna 1-3 & 4-6 resp 4-6 
& 7-9 är mer vanliga än 1-3 & 7-9. 16 av informanterna arbetar heltid, medan resten arbetar 
allt från 25% till 90 %. Undervisningserfarenheten varierar från helt nyexaminerade lärare till 
de med över 30 år i yrket, och är ganska jämnt fördelad däremellan. !!
Enkätfråga 7: Utbildningen !
Denna fråga var ställd delvis för att få deltagarna att tänka tillbaka på eventuella diskussioner 
som förts under utbildningstiden, och delvis för att ”värma upp” informanten innan de mer 
personliga frågorna kring dennes undervisningspraktik. Tanken var också att visa att jag är 
medveten om att allt ansvar inte ligger på individen utan också på vad den fått med sig från 
sin utbildning. Svaren visar att många av deltagarna i undersökningen inte tycker att deras 
utbildningar präglades av särskilt mycket mångkulturellt perspektiv. Ingen tydlig skillnad 
efter ålder, examensår eller kön kan utläsas ur detta relativt lilla underlag.  !

"  

Fråga 7: I vilken grad tycker du att din utbildning präglades av mångkulturellt perspektiv? 
(n=27)
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Resultatet ger som sagt en bild av att större delen av lärarna inte tycker att deras utbildningar 
präglades av mångkulturellt perspektiv och enskilda kommentarer som ”Fyra timmar 
antropologi” eller ”Vi hade ett par föreläsningar och workshops sista terminen som var 
jättebra!” antyder att mångkulturellt perspektiv är något som undervisas ”vid sidan av” 
snarare än som en integrerad del av helheten. Här kan det även vara idé att undersöka vilka 
utbildningar som placeras inom varje kategori av informanterna. Bland de 17 utbildningar 
som beskrivs som i liten grad eller ganska liten grad präglade av mångkulturellt perspektiv 
finner vi 6 st G/G, 3 st G/L, 1 st I/E, 4 st Musiklärarprogrammet (nya), 1 st Organist/
musikpedagogik samt 2 st ospecificerade.  Bland de 9 utbildningar som beskrivs som i ganska 
hög grad eller hög grad präglade av mångkulturellt perspektiv finner vi 1 st Rytmiklärare, 1 st 
G/G, 1 st I/E, 2 st Musiklärarprogrammet (nya), 2 st musiklärare vid andra högre lärosäten än 
musikhögskolorna, 1 st Musiklärare inom Waldorf-skola samt 1 st ospecificerad. De lärare 
som anger att utbildningen präglades i ganska hög grad eller i hög grad av mångkulturellt 
perspektiv finner vi i alltså mestadels utanför de traditionella musiklärarutbildningarna G/G, 
I/E eller nya Musiklärarprogrammet. Huruvida detta speglar verkligheten är något som 
behöver studeras ytterligare. !!
Enkätfråga 8: Privat musikintresse	
!
Likt fråga 7 var denna fråga ställd som ett slags ”uppvärmingsfråga”. Här kan vi notera att 
ingen valt liten grad, vilket förmodligen visar att detta uppfattas som ett mer drastiskt 
alternativ åt det ointresserade hållet än alternativet hög grad åt det intresserade hållet. 
Resultaten visar jämn fördelning mellan alternativet ganska liten grad resp alternativen hög 
grad och ganska hög grad sammanslagna. Inga skillnader mellan ålder kan urskiljas, medan 
männen i denna undersökning drar lite mer åt det intresserade hållet. Det statistiska underlaget 
är för litet för att säga att män i allmänhet är mer intresserade, men skulle det visa sig ligga 
någon sanning i dessa siffror kunde det vara intressant att undersöka om detta kanske speglar 
en högre tilltro hos män till sin egen förmåga att tillägna sig musikstilar som man inte mött i 
sin utbildning, eller om det kanske speglar en syn på starkt fokuserade intressen som typiskt 
manligt/”nördigt” och därmed svårförenligt med normativ femininitet (jfr Koljonen, 2010). !

"  

Fråga 8: I vilken grad tycker du att ditt privata musikintresse präglas av ett mångkulturellt 
perspektiv? 
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!
Bland de 14 ”mindre intresserade” kan vi vid närmare analys se att endast 3 st anger att 
utbildningen präglades av mångkulturellt perspektiv i hög grad eller ganska hög grad. Detta 
kan likt fråga 7 eventuellt indikera att mångkulturella perspektiv är något som funnits inom 
tillvalskurser snarare än att vara integrerat i grundutbildningen och att informanterna på grund 
av lågt intresse inte mött det i någon större utsträckning. Bland de 13 ”intresserade” anger 6 st 
att utbildningen präglades av mångkulturellt perspektiv i hög grad eller ganska hög grad. Jag 
bedömer underlaget som för litet för att kunna avgöra i vad mån utbildningens fokus på 
mångkulturellt perspektiv påverkar musikintresset, det framstår som ett rimligare antagande 
att de intresserade genom aktiva val har påverkat sina utbildningar i denna riktning. !!
Enkätfråga 9: Värdering av mångkulturellt perspektiv i val av repertoar !
Återigen finns det skäl att problematisera nyanserna i svarsalternativen. Alternativet oviktigt 
får betraktas som ett ganska opolitiskt korrekt ställningstagande, vilket förmodligen förklarar 
varför ingen valt det. Jag anser ändå att alternativet är motiverat för att skapa jämvikt mellan 
alternativen. På samma sätt kanske alternativet ganska viktigt kan uppfattas som lite negativt, 
något som även var under diskussion under utprovningen av enkäten och dessutom kan 
utläsas ur en kommentar från en informant som valt detta alternativ. Med detta sagt så visar 
undersökningen ändå att den absoluta merparten tycker att mångkulturellt perspektiv i 
undervisningen är ganska viktigt eller viktigt.	
!

��� 	
!
Som motiveringar till att mångkulturellt perspektiv är viktigt eller ganska viktigt anges 
exempelvis: 	
!

- Det är viktigt att eleverna i musikämnet får möta musik de inte är vana vid att lyssna på/spela/
sjunga för att utmana dem och vidga deras vyer.	


- Det musikutbud de flesta elever får sig till livs är ensidigt, på olika sätt, varav ett av sätten är brist 
på olika kulturella perspektiv. Den kulturella variationen har stadigt ökat i Sverige utan att 
musikundervisningen har hängt med i det.	


- För att förstå varandra är det viktigt med insyn i varandras kulturer, musiken är inget undantag 
eftersom den genomsyrar vardagen för så många.	


Fråga 9: Hur viktigt tycker du att det är med mångkulturellt perspektiv i valet av 
undervisningsrepertoar?  (n=27)
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- Om man har ett mångkulturellt perspektiv i skolans värld, så har man många möjligheter till 
diskussioner och intressanta samtal. Det gäller att passa på när eleverna är unga och öppna och 
man träffar dem regelbundet.	


- Beror också på vilka elever man undervisar. Ännu viktigare i ett mångkulturellt område. Framför 
allt måste man förklara saker på ett annat sätt, och förklara andra saker om man har elever som är 
uppvuxna i en annan kultur än den svenska.	


De två informanter som tycker att mångkulturellt perspektiv i valet av undervisningsrepertoar 
är ganska oviktigt motiverar det med att mycket av undervisningen går ut på praktiskt 
musicerande och att den naturliga utgångspunkten därför är instrument och musik som 
eleverna möter i vardagen: 	
!

- Det krävs ofta helt andra instrument än de "nordiska". Skulle vi ex. ha arabisk musik eller 
afrikansk, indisk eller kinesisk... m.m. krävs helt andra typer av instrument (samt utbildning!). I 
skolorna idag har vi ofta tillgång till piano, gitarr, trumset, elbas, elgitarr och det är också de 
instrumenten vi möter. Därför är det svårt att få in mångkultur i musicerandet.	


- Jag fäster ingen stor vikt vid det, ärligt talat. Det beror nog på bristande intresse och 
medvetenhet. Eftersom vi fokuserar på att spela väljer jag musik som eleverna känner igen, och då 
blir det angloamerikansk radiomusik till största delen. Dock har jag i alla fall vinnlagt mig om ett 
hyfsat könsperspektiv…	


!
Enkätfråga 10: Värdering av den egna repertoaren !
Denna fråga kan lätt uppfattas som lite anklagande och det kan tänkas att den svarandes 
självbild påverkar svaret i stor utsträckning, vilket gör att vi inte kan uppfatta resultatet som 
en sanning om hur pass mångkulturellt präglad musikundervisningen bland enkätdeltagarna 
är. Snarare visar resultatet hur lärarna själva tycker att de lever upp till sina egna 
ställningstaganden. 23 av 27 informanter svarade på denna fråga. !

"  !
Vad vi kan utläsa här är att de flesta informanter som tycker att mångkulturellt perspektiv i val 
av undervisningsrepertoar är viktigt eller ganska viktigt inte tycker att de själva lever upp till 

Fråga 10: I vilken grad tycker du att din egen undervisningsrepertoar stämmer överens med ditt 
svar på förra frågan (fråga 9)? (n=23)
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sina ställningstaganden i särskilt stor utsträckning. De frivilliga kommentarerna till denna 
fråga rör främst brist på tid och material. Några exempel: !

- Det är en ständig utmaning att med den undervisningstiden jag har försöka att arbeta med alla 
förmågor och dessutom få in det centrala innehållet. Det gör att ibland väljs det mångkulturella 
perspektivet bort till förmån för att kunna arbeta fördjupat med de förmågor som framhävs i 
kunskapskraven. Det gäller framför allt i mina äldre årskurser (4-6). I de yngre åren är det oftast 
enklare.	


- Jag försöker smyga in olika lyssningsexempel i olika moment för att bredda undervisningen ur 
ett mångkulturellt perspektiv. Jag har en väldigt liten bank av sånger från "världsmusik".	


De två informanter som anser att mångkulturellt perspektiv är ganska oviktigt verkar hantera 
det på olika sätt. En har i stort sett bortsett från det medan den andra ändå tar med det i form 
av instrumentkännedom, lyssningsexempel och videoklipp från Youtube.  !
En intressant grupp att titta närmare på är de 9 som anger att mångkulturellt perspektiv är 
viktigt eller ganska viktigt och att deras undervisningsrepertoar stämmer överens med detta i 
ganska hög grad eller hög grad. Av dessa har 5 angett att utbildningen präglades i ganska hög 
grad eller hög grad av mångkulturellt perspektiv, medan 7 anger att det privata musikintresset  
präglas i ganska hög grad eller hög grad av mångkulturellt perspektiv. Proportionellt sett är 
dessa ganska många, vilket ger indikationer på att både utbildning och privat intresse är 
viktiga faktorer för att man ska göra verklighet av sina ställningstaganden. Föga förvånande 
hittar vi också i denna grupp de mest utförliga och specificerade repertoarbeskrivningarna, 
vilka generellt visar större variation i genrebredd och aktivitetsformer än övriga informanter. !
Vid en jämförelse mellan grupperna kvinnor och män kan vi se att 5 av 9 män tycker att deras 
repertoar stämmer överens i hög grad eller ganska hög grad med deras värdering av 
mångkulturellt perspektiv, medan motsvarande siffror bland kvinnor är 5 av 14. Vid närmare 
jämförelse mellan den faktiska repertoar som framträder i de olika grupperna, säger dessa 
siffror snarare att kvinnorna i undersökningen förmodligen ställer högre krav på sig själva än 
att de i lägre grad skulle leva upp till sina ställningstaganden.  !!
Enkätfråga 11: Informanternas repertoar !
Frågan om repertoar kan vara ganska omfattande att svara på, vilket kanske är en förklaring 
till att bara 18 av 27 svarat på den. I de svar som utgör underlag för analysen av repertoaren 
finns vissa brister, framför allt gäller det att informanterna, trots uppmaning, ofta underlåtit 
eller missat att ange i vilka åldersgrupper ett exempel används. Ibland kan man sluta sig till 
det utifrån de stadier som läraren undervisar i, men i de fall en lärare undervisar i både 1-3, 
4-6 och 7-9 går det inte att veta. Ett annat problem i analysen av resultaten är att antalet 
exempel egentligen inte behöver säga så mycket om omfattningen av undervisningen, det 
beror alldeles på hur djupgående undervisningen är. Trots dessa brister går en del att utläsa ur 
den angivna repertoaren, vilken jag har sett som relevant att sortera på tre olika sätt: 1) efter 
geografisk hemvist för musiken baserat på världsdelar, 2) efter vilka typer av aktiviteter som 
bedrivs, samt 3) efter vilka årskurser exemplen används i. !!
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Geografisk kategorisering !
Det kan tyckas trubbigt med en så grov kategorisering som världsdelar, men en variant efter 
områden eller enskilda länder skulle kräva ett mycket större dataunderlag. Vid en geografisk 
kategorisering framkommer en mängd exempel av mer allmän art, nedan följer 6 av 24 
exempel: !

Sånger från olika länder och världsdelar	


Lyssning på folkmusik från olika länder/världsdelar	


Vi tittar regelbundet på videor med dans av olika stil från olika länder	


Broder Jakob på olika språk	


Folkmusik i världen, grupparbete med lyssningsexempel och sedan prov	


Arbetsområde i musikantropologi som vi arbetar med några veckor	


Av de mer geografiskt specificerade exemplen är de flesta europeiska eller nordamerikanska. 
Nedan följer 8 av de 17 exempel som kan sorteras in i denna kategori:   !

Visor från de nordiska länderna	


Associera till musiklyssning "Ajde jano" serbisk sång (instrumental version)	


Temaarbete: Musik från Sverige - arbete med olika sorters musik från Sverige, inkl. exempelvis 
jojk (lyssningsövningar)	


Åk 2-4 klassisk musik Kompositörer Mozart Beethoven	


Three little birds [Bob Marley]	


Sång Kalinka	


Irländsk musik + dans	


Övningar med fokus på skapande utifrån blues	


Ganska många exempel finns också på afrikansk musik, nedan följer 5 av de 11 exempel som 
angetts:	


Maliswe mfl /sånger och danser från bla Sydafrika	


Bele mama (sång/kanon från norra Afrika)	


Stöveldans (från Sydafrika)	


Stor sångrepertoar från Senegal och andra delar av Afrika	


Sången "Afrika" med spel på djembetrummor	


Exempel från Sydamerika, Asien och Oceanien är anmärkningsvärt få, nedan följer 5 av de 
totalt 9 exemplen från dessa tre världsdelar tillsammans:	
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!
Musiklyssning Tango Piazzolla	


Rytmorkester (Samba)	


Improvisation/raga	


Körsånger från olika kulturer ex Japan, […]	


Sång, dans och instrumental musik med ursprung i [...] asiatisk (även Oceanien) folkmusik	


Några exempel kan också kategoriseras enligt etiketten ”världsmusik” i meningen 
stilblandningar eller musik som universellt språk/behov/uttrycksmedel. 2 exempel av 5 är:	


Pulsövningar till: Foho, Zap Mama dr John	


Playing for change  (musikens påverkan, musik som universellt språk) olika låtar med musiker 5

från olika länder som spelar på ”världsmusikinstrument".	


De stora dragen vi kan skönja utifrån den geografiska kategoriseringen är en tonvikt åt 
västerländsk musik och viss mån afrikansk. Viktigt är också att urskilja vad som inte finns 
representerat, åtminstone inte i geografiskt specificerade exempel. Vi hittar synnerligen lite 
från bortre Asien, Mellanöstern (Israel undantaget), Sydamerika och Oceanien, vi hittar inte 
heller några specifika exempel som kan kopplas till stora minoriteter i Sverige (de nordiska 
länderna och ett exempel från Serbien undantaget) som Somalia, Syrien, Afghanistan, Turkiet, 
Iran, Irak, etc. Här kan eventuellt utläsas ett glapp mellan åsikter som ”Vi bör ju spegla 
dagens samhälle, alltså verka för ökad förståelse för olika kulturer.”, och vilken repertoar som 
faktiskt används. Det kan också vara så att denna musik finns inbäddad i beskrivningar som  
”Musiklyssning med fokmusik från alla världsdelar”.	
!!
Kategorisering efter aktivitet !
Denna kategorisering är lite svårare att göra då aktiviteterna ofta är överlappande, vilket har 
inneburit att flera enskilda exempel har hamnat i flera kategorier. Jag har valt att sortera 
exemplen enligt kategorierna 1) Lyssning (där även Youtube-klipp ingår), 2) Sång, 3) Spel, 4) 
Dans/rytmik, 5) Skapande/improvisation samt kategorin 6) Övrigt som innefattar diskussion, 
teoretiska arbeten etc.  !
6 exempel (av 22) på lyssning är: !

Vi tittar regelbundet på videor med dans av olika stil från olika länder	


Lyssning indiskt slagverk och jämförelse med "trummor med munnen" och ramsor	


Musiklyssning Klezmer	
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 Playing for change är ett projekt som syftar till att genom musik knyta band mellan musikkulturer och människor över 5

hela världen genom att spela in och filma gatumusikanter, vilket klipps ihop till medryckande musikvideor. Repertoaren 
är företrädelsevis välkända och älskade amerikanska ”popklassiker” spelade i arrangemang som lättast beskrivs som 
världsmusik, i meningen ”stilblandningar”, vilket i detta exempel kan sägas knyta an till Volks beskrivning av hur den 
amerikanska musiken ofta får representera musikens universella språk. 



Bok: Krokodilfiolen av Tideman, Möller, Lindström (berättelser fr hela världen och 
musikinspelningar)	


Musiklyssning under avslappnade former	


Lyssnar på olika typer av musik från olika länder, genrer, tider	


Musiklyssningen framstår jämfört med praktiska övningar som en lättare aktivitet att 
genomföra när det gäller att få en jämn geografisk representation av olika kulturer och 
musikstilar. Det är också den aktivitet (jämte sång) som är vanligast förekommande i 
beskrivningarna.	
!
Den aktivitet som nämns oftast bland informanterna är sång, 5 exempel bland de 23 som 
anges är:	
!

Svenska vaggvisor	


Sjunga på olika språk både, kända och okända	


Körsånger från olika kulturer ex Japan, Haiti, Finland, Ungern m fl	


Bele mama, Afrikansk sång/dans	


Israeliska sånger	


Kategorin spel innefattar färre exempel och består inte av så många specificerade låtar/sånger. 
Ofta rör det sig snarare om enstaka kompletterande rytminstrument till sånger snarare än det 
”spel i grupp” som vi förknippar med ensembleverksamhet. Några exempel: !

Använder mig ofta av utomeuropeiska instrument och rytmer som jag lägger till i västerländska låtar.	


Rytmorkester (Samba)	


Afrikanska sånger med trumspel	


Three little birds [Reggae-Bob Marley]	


De relativt få specificerade exempel som innefattar instrumentalspel av ensemblemodell kan 
indikera att detta är något som ligger utanför många lärares kompetens, vilket även en del 
kommentarer vittnar om. Några exempel: 	


Lärarens utbildning skulle behöva vara ytterligare några år bara för att få lära sig mer om olika 
länders musikstilar, vad som är karakteristiskt, typiska spelsätt, genrer m.m.	


En svårighet skulle vara att läraren själv behöver sätta sig in i en många hundra procent större 
repertoar.	


Bristande kunskaper hos lärare ger inte musiken rätt förutsättningar att nå fram. Svårt med språket.	


Om jag inte behärskar repertoaren blir det aldrig bra, vad jag än väljer att undervisa om.	


Härur kan vi urskilja en konflikt mellan det mångkulturella perspektivet och det stora fokuset 
på spel i svensk musikundervisning. Vi stöter dock på några få lärare som verkar kombinera 
detta. Några exempel:	
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!
Improvisation/raga	


Sång, dans och instrumental musik med ursprung i syd- och nordamerikansk folkmusik 	
6

Kategorin dans & rytmik representeras av 16 exempel med en ganska stor del afrikanska 
danser (7 st). Några exempel: !

Maliswe m fl /sånger och danser från bl a Sydafrika.	


Bjudit in dansgrupp som är inriktade på traditionell afrikansk dans, african new style och hiphop 
som hållit i lektioner med barnen.	


Pulsövningar till Afrobrasiliansk musik.	


Irländsk musik + dans	


Ryska folkdanser.	


Följa John-dans till olika slags musik.	


Värt att notera är att ingen nämner svenska folkdanser. Det kan vara en tillfällighet, men det 
kan också signalera att man inte längre upplever kunskaper om de svenska folkdanserna som 
relevanta för svensk kultur, att man inte räknar det till mångkultur, eller att det helt enkelt är 
ett moment som traditionellt fallit på den intresserade idrottsläraren (momentet dans betonas i 
mycket högre grad i kursplanen för idrottsämnet än i musikämnet). Det kan också ha att göra 
med att många svenska och europeiska folkdanser i högre grad inbegriper fysisk kontakt, ofta 
i par, vilket kan göra det hela mer känsligt. Slutligen kan det också bero på kontextuell 
medvetenhet; man vet att det i många afrikanska kulturer inte görs skillnad på musik och dans 
och vill därför inte skilja dem åt. I så fall kanske detta påvisar att kompetensen i afrikansk 
musik och dans har stärkts till följd av de utbyten som som gjorts mellan svenska 
musikhögskolor och Gambia sedan 1992, eller den undervisning som ges i afrikansk dans vid 
rytmikkurser/-utbildningar. Intressant är också att endast 2 män av 11 nämner dans som 
undervisningsmoment (det blir 3 om vi räknar med formuleringen ”pulsövningar”), vilket 
föranleder en diskussion kring genus och kroppslig gestaltning av musik som dock faller 
utanför ramen för denna uppsats.	
!
I kategorin skapande/improvisation hittar vi ett fåtal exempel (6 st), varav 4 är från samma 
lärare. Några exempel:	
!

Övningar med fokus på skapande utifrån pentatonisk skala	


Övningar med fokus på skapande utifrån blues	


Improvisation/raga	


Den relativt låga andelen exempel med fokus på skapande och improvisation ger stöd åt 
bilden av musikämnet som en i hög grad reproducerande verksamhet där det egna skapandet 
får stå åt sidan (Georgii-Hemming, 2005; Georgii-Hemming &Westvall, 2010).	


Kategorin övrigt innefattar ett fåtal exempel med teoretiska grupparbeten eller diskussioner:	
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!
Samtalar om texter, framförallt de religiösa ur ett kulturellt och religiöst perspektiv, medvetande-
göra vad vi sjunger om och varför	


Vi kan tro att denna typ av samtal är något som förs i alla fall, även om de flesta 
informanterna inte angett det specifikt. Det typiska verkar dock vara att man ägnar separata 
perioder åt mångkulturellt perspektiv, exempelvis temaarbeten, snarare än att det ligger som 
ett övergripande förhållningssätt som genomsyrar undervisningen som helhet (jfr Elliott, 
1995; Schippers, 2010).	

Kategorisering efter årskurser !
Denna kategorisering visar 11 exempel som används specifikt i Årskurs 1-3, 19 exempel som 
används i Årskurs 4-6, samt 4 exempel som används i Årskurs 7-9. Dessutom tillkommer 24 
exempel som faller in under båda kategorierna 1-3 och 4-6. Slutligen finns 4 ospecificerade 
exempel som eventuellt undervisas vid 7-9 (lärarna ifråga arbetar delvis på detta stadium), 
men mot bakgrund av de övriga siffrorna är det inte särskilt troligt. Den större mängden 
exempel på repertoar för 4-6 jämfört med 1-3 kan bero på att den gruppen är något 
överrepresenterad bland enkätdeltagarna, men det är ett rimligt antagande att det speglar 
kursplanens progression från det bekanta till det obekanta. Resultaten antyder avvikelser från 
kursplanen på två punkter: mångkulturellt perspektiv förekommer i viss omfattning under 
stadierna 1-3 trots att kursplanen inte föreskriver det, medan mångkulturellt perspektiv 
förekommer i synnerligen liten grad i årskurserna 7-9 trots att kursplanen föreskriver det, 
endast en lärare (med grund i Waldorfpedagogik) beskriver i undersökningen ett brett 
mångkulturellt perspektiv ur både praktiskt och teoretisk synvinkel i undervisningen för 7-9. 
Nu reser sig frågan naturligtvis varför det förhåller sig på detta vis. Förklaringen kanske 
delvis kan hittas i kursplanen: i Lgr-11 läser vi att eleverna i 7-9 ska få kunskap om 
”musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus 
på etnicitet och kön” eller ”konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker”. I 
målen för 4-6 är formuleringarna mer konkreta: ”Konstmusik, folkmusik och populärmusik 
från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.” (min kursivering). Detta räcker dock 
inte som förklaring till att det mångkulturella perspektivet verkar minska i så hög grad i 
Årskurserna 7-9. Beror det på att man vill använda ”musik från elevernas vardag”, är det för 
att man inte vill tillskriva elever identiteter mot deras vilja, eller är det för att man i högre grad 
fokuserar på ensembleverksamhet och då inte har den kunskap och repertoar som krävs för att 
kunna genomföra det utifrån mångkulturellt perspektiv? Förmodligen är det fråga om en 
kombination av dessa faktorer, men här finns definitivt fog för att fördjupa sig. En del 
kommer vi att kunna utläsa ur enkätens sista frågor och de kompletterande intervjuerna.  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Enkätfråga 12-14: Möjligheter och vinster, utmaningar och risker !
I följande avsnitt kommer jag att relatera informanternas formuleringar i de sista öppna 
frågorna och enkätens frivilliga kommentarsfält till de argument och motargument som 
redovisades i uppsatsens teoridel, varför jag åter sammanfattar dem mycket kortfattat: 

��� 	
!

!
Interkulturell dialog !
Möjligheter - Kan leda till större förståelse, tolerans och nyfikenhet inför obekanta kulturer, ”musik som 
universellt språk/uttrycksmedel/behov” !
Motargument 1 - Kan leda till att den dominerande västerländska musikkulturen får representera ”det 
universella” genom att all musik anpassas till västerländsk musikestetik (Volk, 1998).  
Hantering av problemet - Kunskap om tradition, autenticitet, och kontext (Volk, 1998; Nettl, 2005), samt ett 
nyanserat förhållningssätt till dessa (Schippers, 2010). !
Motargument 2 - Förutsätter att människor är beredda att förändra sin inställning (Drummond, 2005).  
Hantering av problemet - Emotionell upplevelse genom praktisk erfarenhet för att sätta igång kritisk reflektion 
och åstadkomma verklig förändring (Robinson, 2005; Marsh, 2005; Burton, Westvall & Karlsson, 2012) !
Rättvisa, kulturell identitet !
Möjligheter - Ge människor från olika kulturer lika möjligheter trots olika erfarenheter (Volk, 1998; Cain, 
2005) !
Motargument - Kan låsa fast kulturer i stereotyper eller tvinga in människor i identiteter (Lidskog & Deniz, 
2009; Sæther, 2008, Westvall & Carson, 2014) 
Hantering av problemet - Inkludera minoritetskulturer på deras egna villkor (Dillon & Chapman, 2005), 
uppvärdera olika kulturers särart så att ens ursprung inte blir något att skämmas för (Westvall & Carson, 2014), 
utgå från material som är obekant för alla för att ge likvärdiga förutsättningar (Borgström-Källén, 2014). !
Hållbar utveckling !
Möjligheter - Lära oss av mer hållbara sätt att leva (Laycock 2005; Smith, 2005; Dillon & Chapman, 2005) !
Motargument - Erkänner bara förändring som positivt åt ett håll (Drummond, 2005) 
Hantering av problemet - Mer fokus på interkulturell dialog, vi kan lära av varandra (Schippers, 2010; 
Westvall & Carson, 2014). !
Musikalisk bildning och estetisk upplevelse !
Möjligheter - Att förberedas för en värld av musikalisk mångfald, bredda lyssnandet, erbjudas nya ingångar till 
att skapa musik, få perspektiv på sitt eget kulturarv (Anderson & Campbell, 2010). !
Motargument 1- Musiken befinner sig långt från elevernas egen erfarenhetsvärld (Stålhammar, 2004). 
Hantering av problemet - Låt praktiskt musicerande följas av interaktiv dialog kring musikens sociokulturella 
faktorer för att öka intresset (Abril, 2006), börja tidigt (Nettl, 2005; Campbell, 1996; Cain, 2005). !
Motargument 2- Försvagad känsla för det egna kulturarvet. 
Hantering av problemet - Balanserad repertoar, realistiska förväntningar på hur mycket som ”får 
plats” (Campbell, 1996). Integrera mångkulturellt perspektiv i övriga mål i stället för att göra det till något som 
undervisas ”vid sidan av” (Volk, 1998; Campbell, 2010; Schippers, 2010). !
Motargument 3 - Svårigheter att undervisa i obekanta musikstilar utan att göra våld på dem (Volk, 1998) 
Hantering av problemet - tillgång till bra material och mer träning under lärarutbildningen (Volk, 1998), större 
kunskaper om nyanser i centrala begrepp och frågeställningar (Schippers, 2010) 
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Analysen av de sista tre öppna frågorna är komplicerad, såtillvida att de inte låter sig 
kvantifieras på samma vis som kryssfrågorna. Enligt Ejlertsson (2014) är det ofta väldigt få 
som besvarar öppna frågor, han beskriver att det ofta rör sig om betydligt färre än hälften. De 
tre sista frågorna i denna undersökning var inte ställda i anslutning till någon annan  fråga, de 
låg dessutom på en egen sida, vilket kanske haft betydelse för att svarsfrekvensen i 
sammanhanget ändå får betraktas som relativt hög. 18 av 27 informanter har besvarat 
frågorna, varav jag betraktar 13 som utförliga och 5 mer översiktliga. Kvinnorna har oftast 
varit mer utförliga i sina kommentarer, men det finns också män som svarat väldigt utförligt. I 
presentationen redogör jag inte för alla svar eftersom textmassan skulle bli för omfattande och 
repetitiv, däremot har jag valt representativa exempel i en omfattning som ungefärligen 
motsvarar den proportion i vilken de förkommer. 	
!!
Interkulturell dialog !
Formuleringar som kan relateras till interkulturell dialog är ganska vanliga bland 
informanternas svar. Några exempel:	
!

- Musiken är en källa till glädje och gemenskap över alla gränser. [...] Det är viktigt med kunskap i 
musikhistoria och att sjunga, spela och dansa musik från olika världsdelar, i olika stilar och på 
olika språk.	


- Vi bör ju spegla dagens samhälle, alltså verka för ökad förståelse för olika kulturer. Vi bör även 
förhålla oss öppna och nyfikna på olika kulturella uttryck.	


- Om man har klasser med elever från olika kulturer är ju chansen större att eleverna känner sig 
mer berörda och intresserade. Man kan ta hjälp av vissa elever som har särskilda kunskaper som 
jag själv saknar. Det gör undervisningen mera varierad och intressant.	


- Om man har ett mångkulturellt perspektiv i skolans värld, så har man många möjligheter till 
diskussioner och intressanta samtal.	


Värt att notera är att ingen av informanterna problematiserar denna typ av argument, t ex 
utifrån föreställningen om musik som universellt språk och den anpassning till västerländsk 
musikestetik som detta kan innebära (jfr Volk, 1998; Nettl, 2005). Några repertoarexempel 
visar direkt eller indirekt på föreställningen om musik som universellt språk som en 
musiketnolog kanske skulle kunna ha invändningar emot:	

 	


Broder Jakob på olika språk 	


Playing for change (musikens påverkan, musik som universellt språk) olika låtar med musiker från 
olika länder som spelar på "världsmusikinstrument”.	


Inte heller diskuteras huruvida musik, spel och sång verkligen leder till förändringar av 
attityder, eller vad som i så fall krävs för att skapa förutsättningar för att denna förändring ska 
kunna äga rum (Jfr Drummond, 2005). Flera informanter skriver kort och gott ”nej” på frågan 
om det finns några svårigheter eller risker med mångkulturellt perspektiv i 
musikundervisning. En informant efterlyser en närmare precisering av ordet mångkultur och 
argumenterar för att interkulturella möten också kan ske inom majoritetskulturen:	
!

- Mångkultur är ett vitt begrepp som behöver avgränsas tydligare än vad du gör i den här enkäten. 
Att möta och få erfarenhet av en annan kultur kan också inbegripa såväl möte med klassisk 
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västerländsk repertoar, med alla de många olika musikstilar som finns inom populärmusikkulturen, 
som med musik från andra kulturer inom och utom Europa. Det väsentliga i all undervisning är att 
det uppstår ett musikaliskt möte. Om det sedan är med mångkulturell eller monokulturell musik är 
av underordnad betydelse. Elever ska utmanas att möta det som för dem är annorlunda!	


Jag ser kritiken som relevant och håller med om att mångkultur är ett ord som behöver 
nyanseras och preciseras, däremot har jag som tidigare nämnt aktivt valt att inte göra det just 
av nyfikenhet på vad musiklärare lägger in i begreppet. Av allt som framkommer i svaren är 
det endast ovanstående citat och repertoarexemplen ”Klassisk musik, kompositörer Mozart 
Beethoven” (klassisk-musik-kultur) och ”Svenska vaggvisor” (barnkultur) som vittnar om en 
eventuell definition av mångkultur bortom den etniska, vilket i sig är mycket talande och visar 
på skillnaderna mellan den akademiska diskursen och den ute i ”verkligheten”.	
!!
Rättvisa och kulturell identitet !
Dessa argument överlappar i många formuleringar exemplen relaterad till interkulturell 
dialog, men fokuserar mer på etnisk och kulturell identitet bland elever:	
!

- Om man har klasser med elever från olika kulturer är ju chansen större att eleverna känner sig 
mer berörda och intresserade.  

- Beror också på vilka elever man undervisar. Ännu viktigare i ett mångkulturellt område. Framför 
allt måste man förklara saker på ett annat sätt, och förklara andra saker om man har elever som är 
uppvuxna i en annan kultur än den svenska.	


- Jag tror att det är ett måste att ha ett mångkulturellt perspektiv på undervisningen. Det är ju så 
livet ser ut nuförtiden i Sverige. Dessutom står det i läroplanen. Att bara sjunga sånger/spela låtar/
pop/rock mm från Sverige eller från den engelskspråkiga världen tillhör en annan tid. Även om det 
känns bekvämt för sig själv att använda material som man har gjort tidigare, måste även vi 
utvecklas och gå vidare!	


- […] Dessutom kan elever med annan bakgrund inkluderas i undervisningen genom att de kan få 
presentera musik som är från deras vardag. Eleverna kan på så vis lära sig av varandra.	


- […] Det kan också hjälpa till att skapa ökad förståelse för andra kulturer än den var och en själv 
är mest förankrad i.	


Det sista citatet framstår som mer nyanserat än många andra i och med formuleringen ”…
andra kulturer en den var och en själv är mest förankrad i” (min kursivering), här ligger 
underförstått i formuleringen att elever är förankrade i fler musikkulturer än en. Föga 
förvånande är denna lärare också en av de som i allra högst grad verkar arbeta utifrån 
mångkulturellt perspektiv. Det är också hos tre av de lärare som i hög grad verkar arbeta med 
mångkulturellt perspektiv som vi stöter på problematiseringar av argument relaterade till 
rättvisa och kulturell identitet:	
!

- När det gäller elever med annan bakgrund måste deras inkludering ske på deras villkor.	


- Hur balansera mellan olika stilar och kulturer? Finns det elever på skolan med olika kulturell 
bakgrund som kan bli sedda av att den kulturen lyfts fram? Finns det elever på skolan som kan ta 
illa vid sig av viss kulturell musik? Exempelvis om vi jobbar med musik från mellanöstern bör inte 
enbart judisk eller arabisk musik behandlas utan båda.	
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- Den stora risken som gör en tveksam ibland är rädslan att exotifiera "de andra", vilket en mycket 
lätt kan hamna i om en är ovarsam.	


En konsekvens av ett ensidigt fokus på argument kopplade till rättvisa och kulturell identitet 
blir att mångkulturellt perspektiv betraktas som mindre relevant i klasser med hög andel 
”etniska svenskar”. De två rektorer som avböjde enkätundersökning med hänvisning till att de 
”inte var en mångkulturell skola” är ett tydligt exempel på detta. Vi stöter även på det i en av  
informanternas formuleringar, här finns dock en högre grad av självmedvetenhet:	
!

- Möjligen präglas mina svar av att jag sedan lång till tillbaka undervisar på en skola i ett område 
där andelen barn med annan etnisk bakgrund än svensk är relativt låg, och där svensk 
majoritetskultur råder på ett sådant sätt att så gott som alla barn fostras in i den. Därmed blir 
världen utanför rikets gränser något relativt exotiskt, och åtminstone vissa av skälen till anlägga ett 
mångkulturellt perspektiv försvagas.	


Sammantaget framstår argument relaterade till rättvisa och kulturell identitet som viktiga för 
många av informanterna. Som diskuterats tidigare innehåller detta argument fallgropar och 
bör behandlas med varsamhet, vilket de lärare i studien som verkar arbeta mer med 
mångkulturellt perspektiv också förefaller medvetna om.	
!!
Hållbar utveckling !
Inga direkta formuleringar kan knytas till argumentet ”hållbar utveckling”. Möjligtvis skulle 
fokuset på afrikansk dans i stället för svensk eller annan europeisk folkdans indirekt kunna 
vara ett utslag av detta synsätt, som att man i Afrika har ett mer ursprungligt förhållande till 
rytm och rörelse som ”vi” tappat bort och därför kan lära av.	
!!
Musikalisk bildning och estetisk upplevelse !
Argument som kan relateras till musikalisk bildning är de vanligaste bland informanterna i 
undersökningen. Vanligt förekommande ord är ”vidga”, ”bredda”, ”fördjupa” och ofta nämns 
specifika musikaliska färdigheter eller musikteoretiska begrepp:	
!

- Det är viktigt att eleverna i musikämnet får möta musik de inte är vana vid att lyssna på/spela/
sjunga för att utmana dem och vidga deras vyer. Här har musikämnet en viktig roll.	


- Det finns stora fördelar i form av att elevernas erfarenheter breddas och deras musikalitet 
utmanas på olika sätt. 	


- Alltid bra att vidga musikbegreppet	


- Få eleverna mera medveten om olika sorts musik. Öva andra rytmer/tonalitet än vad eleverna är 
vana vid att höra.	


- Det fördjupar hela musikundervisningen. Det blir mycket smalt och torftigt om man inte gör det.	


 - Ge eleverna möjlighet att öva upp gehör/lyssning med musik som inte bara rör sig i 4/4-takt och 
durskala.	


Endast ett par formuleringar betonar en mer direkt estetisk och känslomässig upplevelse av att 
möta obekant musik:	
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- Det är spännande då eleverna jag undervisar inte har så mycket erfarenhet av världsmusik vilket 
gör att de är nyfikna och har färre föreställningar om hur det "ska låta"/bra-dålig låt. 	


- Ge dem möjlighet att ryckas med i utomeuropeiska rytmer och musik, alltså vidga sina vyer och 
upptäcka att musik är så stort!	


I anslutning till de musikaliska argumentet hittar vi också de flesta motargumenten. Ett fåtal 
rör kulturarvet:	


- Det behövs också grunder i vårt eget musikaliska arv. Det tappas ibland bort.	


Några fler motargument rör relationen mellan undervisningsrepertoaren och den musik 
eleverna möter i sin vardag:	


- Svårigheter för eleverna att spela eftersom de är ovana att lyssna på eller spela musik från andra 
kulturer.	


- Vid ensemblespel så är tyngdpunkten på att spela musik som anknyter till elevernas vardag 
(populärmusik).	


- Det är viktigt att eleverna också får känna sig trygga i sin musik, att också möta dem där de 
befinner sig. Vissa elever kan ha svårt att ta sig till annan typ av musik så det gäller för mig som 
lärare att hitta en bra balansgång och ett sätt att överbygga svårigheterna att närma sig musiken.	


Samma informant som angett det nedersta citatet visar också på medvetenhet kring hur man 
kan tackla problemet: ”Därför börjar jag ofta i tidiga åldrar med annan typ av musik för att 
just göra dem till vanare lyssnare”. En annan informant använder strategin att ”(...) smyga in 
olika lyssningsexempel i olika moment för att bredda undervisningen ur ett mångkulturellt 
perspektiv”. Formuleringen ”smyga in” antyder att det är något som görs i strid med elevernas 
förväntningar.	
!
Den klart övervägande delen motargument är dock av praktisk art, det rör sig om 
kommentarer kring brist på tid och kompetens. Några exempel:	
!

- Lärarens utbildning skulle behöva vara ytterligare några år bara för att få lära sig mer om olika 
länders musikstilar, vad som är karakteristiskt, typiska spelsätt, genrer m.m. Vilka länder ska man 
välja ut? Vad ska man fokusera på? Hur ska man ens få in mångkultur i musikämnet som redan har 
så begränsat med utrymme idag? Inte ens de "svenska" instrumenten kan hinnas med.... eller 
svenska genrer också mycket kort och begränsat. Hade musikämnet bara varit ett större ämne hade 
jag gärna vävt in mycket mer mångkulturell musik.	


- Det är en ständig utmaning att med den undervisningstiden jag har försöka att arbeta med alla 
förmågor och dessutom få in det centrala innehållet. Det gör att ibland väljs det mångkulturella 
perspektivet bort till förmån för att kunna arbeta fördjupat med de förmågor som framhävs i 
kunskapskraven. Det gäller framför allt i mina äldre årskurser (4-6). I de yngre åren är det oftast 
enklare.	


- Det finns så vansinnigt mycket musik! Svårt att hinna med ens en bråkdel. Kan bli lite knäppt om 
en känner att en måste hinna med så mycket som möjligt på lite tid. Finns risk att undervisningen 
blir lite flyktig.	


- Om jag inte behärskar repertoaren blir det aldrig bra, vad jag än väljer att undervisa om.	
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- Bristande kunskaper hos lärare ger inte musiken rätt förutsättningar att nå fram. Svårt med 
språket.	


- En svårighet skulle vara att läraren själv behöver sätta sig in i en många hundra procent större 
repertoar.	


Vi kan här se att ämnet för många av informanterna är behäftat med mycket osäkerhet. Här 
kan det vara en idé att vända sig till de högre musikutbildningarna och undersöka i vilken 
grad den ”mångkulturella repertoaren” förekommer i undervisningen. Det förefaller som att 
det fortfarande är något som måste väljas aktivt genom t ex utbytesstudier, enskilda kurser i 
världsmusik/folkmusik eller hela världs-/folkmusikprogram, snarare än att vara integrerat i 
utbildningarna som helhet (jfr Schippers, 2010; Volk, 1998).	


!
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Kompletterande intervjuer !
De två intervjuerna genomfördes enligt samma schema som enkäterna, men med en mycket 
större plats för fördjupning av de öppna frågorna och utrymme för intressanta stickspår. 
”Kryssfrågorna” gjordes mer som en avstämning av de resultat som framkommit i enkäten, 
medan de öppna frågorna analyserades efter samma principer som enkätsvaren, dvs 
framförallt med ”de fyra argumenten” som teoretisk referensram. Det som framförallt 
framkommer i intervjuerna men inte i enkäterna, är resonemang kring hur ”mångkulturell 
repertoar” behöver introduceras på ett naturligt sätt, samt fördjupade resonemang kring varför 
vissa elever gärna vill visa fram musik från sin kulturella bakgrund och andra inte. 
Intervjuerna visar också hur elevers musikaliska erfarenhetsvärld kan se olika ut beroende 
vilken skola man går på och hur detta avspeglar sig i repertoaren som undervisas.	
!!
Intervju 1: ”Anna” !
Anna arbetar i årskurserna 6-9 i en mindre skola i en större svensk stad. 
Elevsammansättningen är ganska typisk för en vanlig svensk skola, med majoriteten ”etniska 
svenskar” men också en ganska stor variation av elever med utländsk bakgrund. Anna har 
med sina 22 års undervisningserfarenhet hunnit med att arbeta inom såväl årskurs 4-6 som 7-9 
och hunnit konfronteras med många såväl utmanande som inspirerande undervisnings-
situationer. När vi träffas får Anna börja med att göra de inledande ”kryssfrågorna” i enkäten 
(1-10) och jämföra dem med övriga informanters svar. Vi konstaterar att hon svarar ganska 
typiskt för informantgruppen på de inledande frågorna: hon mötte i ganska liten grad 
mångkulturellt perspektiv under utbildningen, hennes privata intresse är i ganska hög grad 
präglat av mångkulturellt perspektiv, hon tycker att det är ganska viktigt med mångkulturellt 
perspektiv i val av undervisningsrepertoar, men tycker att den egna repertoaren speglar detta 
ställningstagande i ganska liten grad. Jag presenterar resten av resultaten och hon tycker det 
är intressant men blir inte förvånad över resultaten. Detta leder oss in på olika samtalsämnen, 
varav det första är anledningen till att den egna repertoaren inte speglar vad hon egentligen 
skulle vilja göra. Hon har i viss mån testat ”mångkulturell repertoar” på högstadiet, men har 
främst av praktiska skäl och brist på repertoar (jfr Campbell, 1996) tyckt att det har varit svårt 
att implementera det i någon större omfattning. Delvis har det också att göra med osäkerhet 
kring hur repertoaren ska tas emot av eleverna (jfr Georgii-Hemming, 2005):	
!

- Det är ju framförallt det, att det är svårt rent praktiskt... Dels strukturellt i schemat, och dels att 
eleverna inte har tålamodet att utforska det, på något sätt... Men det kan också bero på att man 
gör det för sällan!	
!

Vid närmare precisering av de praktiska svårigheterna anser Anna att det snarare är tidsbrist 
än de tekniska svårigheterna som reser hinder, det går fortare att nå resultat om man spelar 
musik som eleverna redan känner till:	
!

- Det finns så många hits, liksom... [...] Det är ju också en bekvämlighetsfaktor hos många 
musiklärare, att så länge det inte är en hit, då är det ju svårt för ungarna att lära sig den, att ta den 
till sig, att göra nånting av den. Kan dom den redan, alltså kan tralla den typ, då kan man köra 
den, då går det fort. [...] Det är ju inte det att eleverna inte skulle klara av att spela det 
[”mångkulturell repertoar”], det tror jag inte.	
!
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Vid fördjupning av frågan kring elevernas mottagande av musiken beskriver Anna hur 
skolmiljön är hård mot de som sticker ut och hur därför maktförhållanden i gruppen blir en 
avgörande faktor för hur obekant repertoar tas emot:	
!

- [...] Alltså, i ett så här hårt klimat, om man ska introducera såna här grejer, då måste man se till 
att ha rätt personer med sig... Dom där som är tongivande i det sociala spelet på skolan, dom 
behöver man ha med sig om det här ska falla i god jord...	
!

Anna har också erfarenhet av musikundervisning i årskurserna 4-6, men beskriver dessa 
åldersgrupper som mer öppna och nyfikna och inte lika rädda för t ex dansövningar som 
inbegriper fysisk kontakt. Hon beskriver även det strukturella upplägget för de lägre åldrarna 
som en underlättande faktor:	
!

- Alltså, lite grann är det så också att i fyran till sexan där har dom ju läst Europa och världen, och 
börjat bredda sina perspektiv, och då har det varit så lätt att följa klasslärarnas arbetsområden och 
hänga på det i musikundervisningen också...	
!

Ämnesövergripande samarbeten upplevs som svårare på högstadiet:	
!
- Säg att det är fyra SO-lärare, då har dom kanske inte alls arbetsområdena i samma ordning eller 

nånting sånt, och ska jag då göra det i musiken så måste jag tänka på vilken klass som har det 
och vilken som har det... Då blir det svårarbetat, så då har man lagt en egen kursplan...	
!

Anna har flera positiva erfarenheter av att låta elever presentera musik från sin kulturella 
bakgrund (jfr Karlsen, 2011), bland annat av somaliska elever i förberedelseklass vilka hon 
beskriver som ”otroligt stolta över sin kultur”, men har också erfarenheter av elever som inte 
vill göra detta (jfr Sæther, 2008). Hon ser det som mycket beroende på vilken status eleven 
har i gruppen eller om eleven är ensam i klassen om sin kulturella bakgrund:	
!

- […]det beror lite på hur den personen är rent statusmässigt i gruppen, om man vågar prata om 
det eller inte... det har väldigt mycket med status att göra där. Är det flera som kommer från 
samma land, till exempel, eller samma region, då kan det mycket väl vara så [att det fungerar]... 
Men är man ensam, eller man kanske har en till men dom är inte kompisar... Nä, då lyfter man 
inte fram sitt eget och är sugen på det, så det beror väldigt mycket på grupptillhörigheten där 
faktiskt, det har jag märkt.	
!

Hon har också märkt att en del elever sysslar med musik från sin kulturella bakgrund utanför 
skolan även om de inte tar med sig musiken till skolmiljön (jfr Westvall & Carson, 2014; 
Karlsen, 2011; Malm, 2004). Hon berättar om en bosnisk elev som angett i en skriftlig uppgift 
att han spelar dragspel hemma, något hon inte känt till tidigare:	
!

- Här i skolan skulle han ju aldrig få för sig att presentera det eller ens nämna det överhuvudtaget, 
utan det gör man där. Då särskiljer man liksom: det är hemma man sysslar med det bosniska, men 
det ska man inte göra i skolan. Där drar dom liksom själva en tydlig linje på nåt sätt... Det är inte 
skolmusik, det är hemma, det är tradition.	
!

Anna nämner omedelbart interkulturella argument för mångkulturellt perspektiv (”förståelse 
för andra kulturer”), men fördjupar efter mer noggrant övervägande att en förutsättning för 
detta är en fördjupad diskussion kring musikens samhälleliga kontext (jfr Abril, 2006):	
!

- Den direkta vinsten skulle ju vara att man får förståelse för varandras kulturer på ett annat sätt... 
[tankepaus] Alltså, egentligen så beror ju det på vad man som pedagog där gör också... Om man 
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bara snöar in på musiken och inte tittar på samhället runtikring, då landar det ju inte. Utan då 
måste man ju ha hela det spektrat med, så man kan förankra det i den kulturen.	
!

Hon ser även musikaliska argument för att anta ett mångkulturellt perspektiv, framförallt i att 
relativisera vad som är ”bra” resp ”dålig” musik (jfr t ex Drummond, 2005; Anderson & 
Campbell, 2010):	
!

- Eleverna har ju en tendens att rangordna saker.  Då är det ju det här ”bättre eller sämre” som blir 
en diskussion. Det är ju också väldigt viktigt att ta upp, att egentligen så är det ju inget som är 
bättre eller sämre, det är bara åsikter.	
!

Vid frågan om eventuella risker med den ”mångkulturella repertoaren”, betonar Anna främst 
hur elever som nyligen kommit från konfliktfyllda områden kan ta illa vid sig av viss musik, 
något hon har erfarenhet av bl a från tiden då kriget i forna Jugoslavien pågick som värst. Hon 
anser dock att sådana situationer kan avhjälpas genom att skapa en trygg klassrumsmiljö.Vi 
kommer in på mer allmänna frågor kring mångkulturell kompetens och Anna betonar vikten 
av en god information om de elever man har för att undvika att göra onödiga övertramp, hon 
säger att hon själv gjort mindre lyckade saker just för att hon inte fått veta tillräckligt om 
elevernas bakgrund. Vikten av att ständigt ha mänskliga rättigheter i fokus och att föra vidare 
mångkulturell kompetens till eleverna lyfts också fram, vilket hon exemplifierar med att det 
till exempel är viktigt att förklara för elever varför det inte är samma sak att be en elev ta av 
sig kepsen som att be en elev ta av sig slöjan. 	
!!!

�49



Intervju 2: ”Björn” !
Björn undervisar i stadierna 6-9 i en mellanstor skola i en större svensk stad, där nästan alla 
elever är av utländsk bakgrund. Björn börjar med att göra de första 10 frågorna och 
konstaterar att han anser att mångkulturellt perspektiv i val av undervisningsrepertoar är 
ganska viktigt, men att han tycker att hans egen undervisningsrepertoar speglar detta i ganska 
liten grad. Vidare tycker han att det egna musikintresset präglas i hög grad av mångkulturellt 
perspektiv, medan han anser att hans utbildning präglades i liten grad av mångkulturellt 
perspektiv. Föga förvånande känner han igen sig i det mönster som utkristalliserat sig i 
enkätundersökningen. Angående utbildningen så uppfattar han att det pratas mer om ämnet nu 
än vad det gjordes då och att det inte kändes lika relevant på den tiden. Sedan han började 
arbeta vid sin nuvarande arbetsplats tycker han att han vidgat sitt eget musiklyssnande och 
själv utvecklats genom att snappa upp olika sorters musik elever har visat. Björn resonerar sig 
ofta fram till sina ståndpunkter under samtalets gång, han säger också själv att han inte 
spontant tänkt så mycket på mångkultur just ur repertoarsynvinkel tidigare. Anledningarna till 
att man inte använder ”mångkulturell repertoar” mer i skolan kopplar han mest till praktiska 
hinder:	
!

- Delvis är det väl okunskap, kanske… Man skulle vilja men man kan känna att det är ett långt 
steg också… att inte bara ta nån sång som är väldigt nära, […] om man vill sträcka sig längre ut, 
kanske ta in nåt arabiskt, eller nåt sånt där som inte… där tonspråket är lite mer annorlunda…	
!

Anledningen till att enkätresultaten visar så lite exempel på ”mångkulturell repertoar” just i 
högstadiet, relaterar han till fokuset på spel:	
!

- Man sjunger mindre, så är det för mig i alla fall. Det är kanske lättare att närma sig låtarna på 
det sättet än att spela dom, […] Det är ju lättare att ta en låt som är fräsch och ny, sådär… Det är 
ju lite mera förarbete att presentera den [mångkulturella repertoaren] på ett bra sätt, få igång 
dom med nåt annat…	
!

Han relaterar också svårigheterna till den stora kulturella variation som finns bland eleverna 
på skolan:	
!

- Här är det så mycket olika kulturer också… man får förhålla sig till allihopa på nåt sätt… […] 
annars skulle man ju kunna ta en [kultur] som man jobbar med, nu blir det mera spretigt om 
man säger så… Vilket kanske skulle vara nyttigt också, att få höra mer av varandras 
[musikkulturer]…	
!

Björn ser musikintresset bland eleverna som väldigt smalt:	
!
- Annars tycker jag på den här skolan att det är nästan lite smalare musikrepertoar än på en vanlig 

grundskola, om man säger så… För dom har ju sin musik som dom kanske lyssnar på hemma i 
familjen och sådär, men sen… sen är det rätt smalt, det är inte många som lyssnar på hårdrock, 
eller på pop eller på svensk musik, om det inte är hiphop eller så… […] Likadant med schlagers 
och så där, dom vet knappt vad schlagerfestivalen är liksom…	
!

- Och vad är det dom lyssnar på då?	
!
- Dom lyssnar ju mycket på förortshiphop, då… Kartellen, eller såna här som dom kan känna 

igen sig i lite kanske… Annars är det väl mycket R’n’B och hits…	
!
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Björn känner sig ganska bekväm med att arbeta med hiphop efter några års erfarenhet vid den 
skola där han jobbar nu, han ser det också som en genre där eleverna får möjlighet att uttrycka 
sig (jfr Ålund, 1997; Sernhede, 2006) och som dessutom är lättarbetad bl a på grund av det 
ofta är samma ackord som repeteras genom en hel låt. Han har god tillgång till grupprum 
vilket ger goda praktiska möjligheter till att arbeta med eget skapande. Jag frågar om vilken 
sorts texter eleverna skriver, och han berättar att det visserligen kan handla om allmänna 
ämnen som t ex kärlek, men till övervägande är elevernas texter inspirerade av de artister 
eleverna lyssnar på, och handlar om exempelvis "förorten, förtryck och polisen”. Polisen 
beskrivs ofta av eleverna i nedsättande formuleringar som ”Aina ” och ”Grisar”, vilket Björn 7

efter diskussioner med eleverna märkt mer speglar vad de har hört än elevernas faktiska 
erfarenheter. Han beskriver också hur texterna ibland kan inrymma djupare dimensioner:	
!

- Fler har också skrivit om hur det är att mista en förälder och såna här grejer, många har ju 
mycket… om sitt hemland och så, hur det var att fly och sådär, så ibland blir det riktigt bra grejer 
också… Om dom vågar, det är lättare att bli lite blajig, liksom.	
!

Enligt Björn går det ganska fort för eleverna att socialiseras in den kultur som dominerar på 
skolan:	
!

- Jag tycker man ser ganska tydligt på dom nyanlända när dom kommer, för dom första veckorna 
dom kommer, då har dom såna här superfina, oftast traditionella kläder, […] men det går nån 
vecka och sen försvinner dom där kläderna. Jag antar att det blir lite samma med musik och sånt 
där också, det går rätt snabbt att… formas in lite, för man vill ju kanske hitta kompisar och 
liksom komma in och så…	
!

Björn har inte prövat att be eleverna ta med musik från sin kulturella bakgrund i någon större 
omfattning, men anser att det skulle kunna fungera bra. Däremot arbetar de i perioder med att 
forska om olika kulturers musik, men då väljer eleverna sällan att forska om sitt eget 
ursprungsland (jfr Karlsen, 2011). När jag frågar om eleverna kanske skulle tycka att det var 
”skämmigt” att presentera musik från sin kulturella bakgrund och inte vilja identifiera sig med 
den (jfr Sæther, 2008), anser han att detta kanske ligger lite i tonåringars natur men att det 
skulle bero lite på hur man formulerar uppgiften:	
!

- Jag har ju haft elever som har velat spela t ex romsk musik, spelat upp för mig, ”kan vi inte 
spela den här låten” liksom. Jag tror att dom flesta skulle kunna stå för det, så… Kanske inte att 
det är hela deras identitet då, alltså det beror på hur man lägger upp det, alltså… ”Det här 
lyssnar vi på hemma”, eller ”det här lyssnade vi på i landet där jag kommer ifrån”, då tror jag 
det skulle vara OK tror jag, men dom kanske inte skulle säga ”det här är det jag lyssnar på”…	
!

Björn säger att eleverna är mer benägna att visa upp musik från sin bakgrundskultur när de är 
i mindre grupper (jfr Alden, 1998), inte minst gäller det nyanlända som han gärna träffar i 
mindre grupper för att få en bättre bild av vilka musikaliska sammanhang de kommer ifrån. 
Han uppfattar också skillnader mellan elever från olika länder huruvida man vill ta med sig 
och visa upp musiken från hemlandet. 	
!

- Beror lite på hur stark musiktradition det finns i deras hemländer, många från Somalia, det är inte 
så stark musikkultur där, vad jag har uppfattat det som i alla fall… Arabiska elever vill mer visa 
upp arabiska artister och så där…	
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!
Jag frågar om han någonsin uppfattar att vissa skäms över var de kommer ifrån:	
!

- Ja, det finns ju hierarkier, så är det ju. Vissa länder är mer värda än andra. Somalier är väl lågt i 
status… och romer, det är lite så som samhället är. […], så det finns mycket rasism också. Så 
det är klart man får ju hålla det då i klassen, det krävs ju ett förtroende liksom, att man känner 
sig trygg, för att kunna visa upp grejer och sådär… Så det kan ju vara att en del klasser inte 
funkar lika bra som andra och så…	
!

Björn nämner själv ett möjligt samband mellan de nämnda hierarkierna och benägenheten att 
visa upp musik från sin kulturella bakgrund. Han har flera erfarenheter av elever som besitter 
musikalisk kompetens som de använder utanför skolan men inte visar lika mycket under 
lektionstid (jfr Malm, 2004; Karlsen, 2011). Ibland visar det sig dock även i klassrummet:	
!

 Det har varit elever som har stämt om syntharna och så där vet du… inte så många, men nån som 
har varit på hög nivå sådär, varit inne med kvartstoner och sådär, en del har ju ändå med sig en 
del…	
!

När det gäller eventuella möjligheter och vinster med att välja repertoar utifrån mångkulturellt 
perspektiv, nämner Björn argument som kan kopplas till musikalisk bildning: 	
!

- Att få bredda, liksom… för det känner jag, eftersom det är smalt här [genremässigt], även fast 
det är så mycket kulturer så blir det smalt eftersom dom flesta hamnar i den här förortsmusiken, 
liksom… så att bara få bredda och ge nya influenser, det känns ju viktigt… Det är ju inte säkert 
att dom själva kommer skaffa sig dom [influenserna] sen… […] Det finns ju mycket rent 
spelmässigt också man skulle kunna utveckla…	
!

Till viss del kan Björns argument också relateras till rättvisa och kulturell identitet:	
!
- Och en del kanske kan få visa mer vad dom kan också, för det kan vara att… en som har svårt 

med fyrtakten kan ju spela jättebra, arabiskt eller nån balkangrej liksom… då kanske inte den 
riktigt får chansen om man inte närmar sig hans rötter, lite åt det hållet har jag märkt av 
ibland…	
!

Som svårigheter beskriver Björn spontant de rent praktiska utmaningarna i att förkunskaperna 
är så olika, vissa elever har aldrig hållit i ett instrument och väldigt få går i kommunal 
musikskola, medan vissa har med sig mycket förkunskaper. När jag frågar om han tror att 
eleverna skulle tycka det var konstigt att spela en mer mångkulturellt färgad repertoar tror han 
snarare att de skulle tycka det var ovant, ifall de inte redan från början hade vant sig vid en 
bredare repertoar. Det mest naturliga sammanhanget ser han i att man kopplar det till 
forskningsuppgifter i ”andra kulturers musik”. Som exempel på ett naturligt sammanhang som 
mottogs med intresse av eleverna nämner Björn ett samarbete med religionslärarna på skolan, 
där musik kopplad till de tre största världsreligionerna presenterades både genom lyssnande, 
en del sång, samt diskussioner kring musikens roll i de respektive religionerna (jfr Abril, 
2006). 	
!!
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Jämförande analys av båda intervjuerna !
Anna och Björn arbetar båda i stadierna 6-9, Anna i en typiskt ”blandad” skola och Björn i en 
skola med nästan bara elever med utländsk bakgrund. Båda anser sig ha ett personligt intresse 
av den mångkulturella repertoaren (Björn dock något mer), medan ingen av informanterna 
anser att deras utbildningar präglades i någon större utsträckning av mångkulturellt 
perspektiv. Båda anser att det är ganska viktigt att utgå från mångkulturellt perspektiv i val av 
undervisningsrepertoar, men anser att deras egna undervisningsrepertoarer speglar detta i 
ganska liten grad och säger uttryckligen att de skulle vilja göra mer. Vid frågan om varför det 
verkar svårare att välja repertoar utifrån mångkulturellt perspektiv under årskurserna 7-9 än 
under tidigare årskurser anger de främst praktiska hinder i form av brist på tid, material och 
kompetens, vilket eventuellt speglar den brist på mångkulturellt perspektiv som de ser i sina 
utbildningar. 	
!
I den mån Anna och Björn arbetar utifrån mångkulturellt perspektiv gör de det under enskilda 
mer teoretiskt upplagda temaperioder, snarare än att det ligger som ett genomgripande 
tankesätt över undervisningen som helhet (jfr t ex Elliott, 1995; Schippers, 2010). Samarbete 
med andra ämnen beskrivs i positiva ordalag av båda informanterna, i Annas fall beskrivs att 
hon saknar organisatoriska förutsättningar vid högstadiet för detta, medan det i Björns fall 
beskrivs en positiv erfarenhet av ett sådant samarbete. Vinsten med ämnesövergripande 
samarbeten och samtal kring musikens kontext är enligt båda de intervjuade att repertoaren 
kan introduceras på ett mer naturligt sätt (jfr Abril, 2006; Schippers, 2010).	
!
Vad som är ”mångkulturell repertoar” definieras av båda de intervjuade indirekt ur etnisk 
aspekt snarare än det utökade perspektiv som förordas i mycket av den akademiska diskursen 
(jfr Lidskog & Deniz, 2009). Annas och Björns undervisningsrepertoarer liknar varandra så 
tillvida att den speglar elevernas erfarenhetsvärld (jfr Stålhammar, 2004), men i och med att 
elevsammansättningen i deras respektive skolor är olika blir resultatet att också repertoarerna 
blir olika (jfr Georgii-Hemming & Westvall, 2010). Medan det i Annas fall i högre grad rör 
sig om internationell hitlistemusik, är det i Björns fall i högre grad hiphop med texter rotade i 
förortskultur. Björn ser här ett konstruktivt sätt för eleverna att skapa och uttrycka sig (jfr 
Ålund, 1997; Sernhede, 2006), men ser också problem i att ett alltför smalt fokus på denna 
genre kan bidra till att konstruera utanförskap genom att t ex befästa en bild av polisen som 
motståndare.	
!
Anna har både positiva och negativa erfarenheter av att fråga elever om de vill presentera 
musik från sin kulturella bakgrund för klassen (jfr Sæther, 2008; Karlsen, 2011), medan Björn 
inte arbetat aktivt med detta, han har mer låtit elever välja fritt. Däremot har han erfarenheter 
av att vissa spontant visar upp musik från sin kulturella bakgrund medan andra inte gör det. 
Båda ser mönster i hur de med högre status i klassen vågar lyfta fram sin kulturella bakgrund i 
högre grad än de med lägre status. Att Anna och Björn t ex beskriver somaliska elever på helt 
olika vis styrker tanken om social status som avgörande i sammanhanget: Anna beskriver 
somalierna som ”mycket stolta över sin [musik-]kultur” och Björn som att han uppfattat att 
somalierna ”inte har så stark musikkultur”. Denna skillnad i upplevelser skulle kunna bero på 
individuella variationer hos eleverna, men kan också ha att göra med att Anna undervisat 
somalier i den mer trygga miljön förberedelseklass medan Björn haft somalier i blandade 
klasser där de enligt honom står lägst i hierarkin. Både Anna och Björn har erfarenheter av 
elever som lyssnar och musicerar utanför skolan i genrer som inte ingår i skolans 
musikundervisning (jfr Westvall & Carson, 2014; Karlsen, 2011; Malm, 2004). Medan Anna 
tydligt beskriver att dessa elever oftast drar en klar skiljelinje mellan ”hemmamusik” och 
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”skolmusik”, verkar Björn ha mer erfarenheter av att elever spontant visar dessa kunskaper i 
klassrummet. Det ligger nära till hands att anta att den större benägenheten att visa upp musik 
från sin bakgrundskultur beror på att man på Björns skola med dess stora etniska variation 
inte betraktas som annorlunda om man inte är ”etniskt svensk”.	
!
De två intervjuade visar spontant lite olika syn på vinster och möjligheter med en repertoar 
präglad av mångkulturellt perspektiv. Medan Anna i första hand nämner argument relaterade 
till interkulturell dialog,  och nyanserar detta genom att betona kontextuell medvetenhet kring 
musiken som undervisas (jfr Abril, 2006; Schippers, 2010), nämner Björn främst argument 
relaterade till musikalisk bildning och i viss mån ”rättviseargument” i meningen att man via 
en mer varierad repertoar i högre grad skulle kunna premiera olika musikaliska kompetenser 
(jfr T ex Bergman, 2009).	
!
Som svårigheter och risker nämns av båda intervjupersoner främst de praktiska utmaningarna 
i att eleverna har så olika grundförutsättningar samt återigen den egna bristen på tid, material 
och kompetens (jfr Volk, 1998; Campbell, 2006). Till viss del nämns också risker i att viss 
repertoar kan ge negativa associationer för elever som har kommit nyligen från ett land i krig. 
Elevernas eventuella avfärdande av musiken som ”konstig” eller irrelevant för deras egna 
erfarenheter ses av båda informanterna visserligen som en svårighet (jfr Georgii Hemming, 
2005), men båda ser detta som något som kan överbryggas dels genom att presentera musiken 
i ett naturligt sammanhang (jfr Abril, 2006; Schippers, 2010), och dels genom att arbeta in ett 
mångkulturellt perspektiv i undervisningsrepertoaren redan under yngre åldrar och därefter 
kontinuerligt vidmakthålla det (jfr Nettl, 2005; Cain, 2005; Campbell, 2006). 	
!
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Sammanfattande resultatanalys och slutsatser !
I det följande presenteras resultatanalysen utifrån de forskningsfrågor som ställdes i 
anslutning till uppsatsens problemformulering och syfte. Genom att jämföra informanternas 
undervisningsrepertoarer (och i vilka årskurser dessa används) med skrivelser i kursplanen 
belyses diskrepanser mellan styrdokument och lärarnas undervisning. Genom jämförelse 
mellan informanternas svar och den internationella forskning och debatt som beskrivits i 
kapitlen ”BAKGRUND” och ”DEBATTEN IDAG” får vi en uppfattning av hur pass 
medvetna informanterna är om den mångdimensionella betydelse som kan ligga i begreppet 
”mångkulturellt perspektiv i musikundervisning” samt hur, varför och i vilken mån detta 
omsätts i praktiken eller ej. Även om jag hade önskat en något bättre svarsfrekvens på 
enkäten, anser jag att innehållsrikedomen i många formuleringar gör att jag fått svar på mina 
forskningsfrågor.	
!!
Forskningsfråga 1: Hur värderar musiklärare mångkulturellt perspektiv i val av 
undervisningsrepertoar och i vilken mån speglar deras egen undervisningsrepertoar dessa 
ställningstaganden? !
Lärarna i undersökningen värderar med stor majoritet mångkulturellt perspektiv som viktigt 
eller ganska viktigt. Merparten av dem anser dock att deras egen undervisning speglar dessa 
ställningstaganden i ganska liten grad eller liten grad. Resultaten indikerar att ansträngningar 
görs på sina håll för att undervisa utifrån mångkulturellt perspektiv i årskurserna 1-3 trots att 
det inte krävs utifrån kursplanen, att fokuset på mångkulturellt perspektiv ser ut att öka i 
årskurserna 4-6 precis som föreskrivet i kursplanen, medan det mångkulturella perspektivet i 
strid med kursplanen i stora delar verkar prioriteras ned i årskurserna 7-9. De informanter som 
anser att mångkulturellt perspektiv är viktigt eller ganska viktigt och tycker att deras 
undervisningsrepertoar speglar dessa ställningstaganden, är också de som oftast angett att de 
har ett privat musikintresse som i hög grad präglas av mångkulturellt perspektiv.	
!!
Forskningsfråga 2: Vilka möjligheter, vinster, svårigheter och risker upplever musiklärare 
med att undervisa utifrån mångkulturellt perspektiv? !
Om man jämför med den internationella debatt som redogjorts för tidigare i uppsatsen, 
förefaller det som att informanterna i sina beskrivningar av möjligheter och vinster mest 
ansluter sig till de argument för mångkulturellt perspektiv som rör musikalisk bildning, det 
som bl a Drummond (2005) också framhåller som det mest realistiska. Beskrivningarna 
tecknas i allmänhet i ganska svepande ordalag, som ”vidga elevernas vyer”. Ofta kretsar 
beskrivningar kring musikaliska byggstenar som ”tonalitet”, ”skalor” eller ”rytmer”, något 
som kan ses som en spegling av en typisk västerländsk, ”atomistisk” musiksyn (Schippers, 
2010). Ingen skriver om t ex ”perspektiv på den egna musikkulturen”, ”nya sätt att skapa 
musik”, eller ”alternativa funktioner för musik”, och endast ett par exempel betonar den rent 
estetiska upplevelsen av möta obekant musik (jfr t ex Andersson & Campbell, 2010). Denna 
brist på nyansering skulle kunna bero på att enkätformatet inte inbjuder till mer utförliga 
resonemang, men inte heller de kompletterande intervjuerna visar tecken på mer nyanserade 
beskrivningar. De flesta svårigheterna och riskerna beskrivs även de i tekniskt-musikaliska 
termer och rör brist på tid, material, instrument eller egen kompetens. Mångkulturellt 
perspektiv framstår också som något som något behandlas ”vid sidan av” (jfr Schippers, 
2010) och därmed tar tid från annat. Som en informant uttrycker det: ”ibland väljs det 
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mångkulturella perspektivet bort till förmån för att kunna arbeta fördjupat med de förmågor 
som framhävs i kunskapskraven”. Detta kan förstås som att de förmågor som upplevs som 
centrala i kursplanen, vilka vi kan anta är praktiska färdigheter på instrument, anses 
svårförenliga med mångkulturellt perspektiv.	
!
I relativt hög grad anges även möjligheter och vinster som kan relateras till interkulturell 
dialog och rättvisa/kulturell identitet, men här förefaller inte medvetenheten vara lika hög om 
eventuella svårigheter och risker kring exempelvis elevers rätt att själva definiera sin identitet 
(jfr t ex Sæther 2008; Karlsen, 2011; Eriksen, 1999) eller det problematiska i föreställningen 
om ”musik som universellt språk” (jfr Volk, 1998; Nettl, 2005). De ”interkulturella 
argumenten” framstår i många fall lite som något man tar för givet men inte har tänkt igenom 
på djupet, medan vissa informanter, särskilt de som anser sig i hög grad eller ganska hög grad 
ha implementerat mångkulturellt perspektiv i sin undervisning, visar på en större 
medvetenhet. De sistnämndas kommentarer känns igen från forskning i ämnet och handlar 
exempelvis om risken att ”exotifiera de andra”, rättviseaspekter i valet av repertoar, eller 
elevers eventuella motvilja att förknippas med musik från sin kulturella bakgrund. Den sista 
av dessa risker ses av båda intervjupersonerna också som avhängig av allmänt socialt klimat i 
skolan/klassen och den aktuella elevens sociala status i undervisningsgruppen (jfr Karlsen, 
2011; Alden, 1998). Det är naturligtvis tänkbart att även övriga informanter funderat i 
problematiserande banor kring t ex rättvisa och kulturell identitet. Om detta skulle vara fallet 
men att man ändå inte tar upp det, säger det oss i så fall något om att frågor omkring musiken 
är i mindre fokus än musiken i sig, vilket kan spegla en vanlig västerländsk syn på musik som 
autonom och avskild från kulturell och social kontext (jfr Pontara, 2007; Schippers, 2010). De 
två informanter som anser att mångkulturellt perspektiv är ganska oviktigt, gör det främst med 
motiveringen att den ”mångkulturella musikrepertoaren” ligger för långt från elevernas 
erfarenhetsvärld (jfr Stålhammar, 2004), men också utifrån de stora praktiska och 
kunskapsmässiga hinder de ser för att kunna ta in det i sin undervisning (jfr Campbell, 2006; 
Volk, 1998).	
!!
Forskningsfråga 3: Vad lägger musiklärare in i begreppet mångkultur och vilken 
undervisningsrepertoar får representera mångkulturellt perspektiv i dagens musikundervisning 
i Sverige?  !
Med ett par undantag rörande klassisk musik, visar informanternas svar att mångkultur 
definieras i termer av etnicitet eller nationalitet, snarare än den utökade definitionen som även 
inbegriper faktorer som ålder, kön, klass, etc (jfr Lidskog & Deniz, 2009). Vi kan hos många 
informanter också se att kulturell variation bland eleverna är det som motiverar 
mångkulturellt perspektiv i musikundervisningen, vilket i förlängningen leder till att den 
”mångkulturella repertoaren” ses som mindre relevant i grupper med hög andel ”etniska 
svenskar”. Detta kan ses som lite motsägelsefullt eftersom att många främst beskriver 
vinsterna med mångkulturellt perspektiv i undervisningen som ett sätt att ”vidga de 
musikaliska vyerna”, att det alltså finns rent musikaliska skäl till att vidga repertoaren.  !
Ur informanternas angivna repertoar kunde med ganska stor tydlighet utläsas ett stort fokus på 
västerländsk folkmusik, till viss del afrikansk, och till sist en ganska liten representation av 
övriga världen förutom vad som kan antas inbegripas i allmänna lyssningsövningar. Inga 
tendenser kunde finnas som påvisade kopplingar mellan lärarnas undervisningsrepertoar och 
stora minoritetsgrupper i Sverige, undantaget Norden. Detta visar eventuellt på en motsägelse 
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mellan typiska uttryck som ”vi bör ju spegla dagens samhälle” och vilken repertoar som 
faktiskt undervisas. En del repertoar går inte att knyta till något speciellt geografiskt område, 
utan speglar snarare tanken om ”musik som universellt språk” (jfr Volk, 1998; Nettl, 2005). I 
kategorisering efter aktivitet framstår lyssning som en aktivitet som möjliggör bredd rent 
geografiskt/kulturellt, sång och till viss del dans/rytmik som framkomliga aktiviteter för att 
uppleva musiken praktiskt, medan spel och improvisation/skapande utifrån mångkulturellt 
perspektiv förefaller ligga utanför de flestas undervisningssfär.  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DISKUSSION !
När nu uppsatsens forskningsfrågor kan betraktas som besvarade diskuterar jag i följande 
avsnitt undersökningens resultat mer djupgående i relation till aktuell forskning och större 
samhällsövergripande tendenser, samt ger konkreta undervisningsförslag och uppslag till vad 
jag anser som relevanta områden för fortsatt forskning.  !
Endast en tredjedel (9 av 27) av informanterna visar på en någorlunda överensstämmelse 
mellan värdering av mångkulturellt perspektiv i val av undervisnings-repertoar som viktigt 
eller ganska viktigt och hur de faktiskt arbetar med detta i sin undervisning. Det är sannolikt 
att andelen bland den totala gruppen som fått enkäten tillskickad är ännu lägre, med tanke på 
att en viktig motivationsfaktor till att överhuvudtaget delta i en enkät är intresse för ämnet 
(Ejlertsson, 2014). Resultaten indikerar också att det privata intresset är avgörande för i vilken 
mån man arbetar med mångkulturellt perspektiv eller ej. Detta kanske kan uppfattas som en 
självklar och kanske något trivial iakttagelse, men jag menar att ämnet är så pass centralt för 
undervisningsuppdraget och därmed viktigare än att det privata intresset ska vara avgörande. 
Både med utgångspunkt i visionen om ett dynamiskt mångkulturellt samhälle och en ökad 
tillfredsställelse hos musiklärare i sin yrkesutövning, anser jag det viktigt för alla inblandade 
parter att verka för att jämna ut den diskrepans som föreligger mellan vad vi tycker och vad vi 
faktiskt gör. Denna kritiska utgångspunkt bildar grund för de tematiska diskussioner som 
följer. !!
Läroplaner och kursplaner !
Den svenska kursplanen i musik speglar en tanke om att utgå från det bekanta för att i 
stigande grad röra sig mot det obekanta. I praktiken ser vi att flera lärare frångår denna 
modell, snarare ser vi att vissa musiklärare lägger fokus på mångkulturellt perspektiv redan i 
årskurserna 1-3 trots att det inte föreskrivs i kursplanen, förmodligen något fler gör det i 
årskurserna 4-6, varefter fokuset på mångkulturellt perspektiv minskar betydligt under 
årskurserna 7-9. Frågan är då om det är ”fel” på kursplanen eller ”fel” på undervisningen. 
Flera informanter uttrycker att barn i låga åldrar är mindre fördomsfulla och att det är lätt att 
undervisa med mångkulturellt perspektiv i dessa åldrar (jfr Campbell, 1996; Nettl, 2005), det 
är förmodligen positiva erfarenheter som gör att dessa lärare gör sin repertoar bredare än vad 
som rekommenderas i kursplanen. I ljuset av detta framstår kursplanen i musik för 
årskurserna 1-3 som kontraproduktiv om vi tidigt vill lägga grunden för ett mångkulturellt 
färgad musikundervisning präglad av interkulturell dialog.  !
I ett mångkulturellt men i stora stycken delat samhälle är det inte lika självklart längre vad 
som är det bekanta, som vi kunde se exempel på i de två intervjuerna med Anna och Björn 
kan det vara olika för olika elever. Din musikaliska erfarenhetsvärld beror på var du bor, vilka 
socioekonomiska förhållanden du kommer ifrån, vilken kultur du möter i hemmet, vilket kön 
du fötts till, etc. I själva verket kanske det är just genom att börja tidigt och fortsatt 
kontinuerligt exponera elever för varierade kulturella uttryck, som vi har en chans att bredda 
den erfarenhetsvärld som lägger grunden för vad som upplevs som relevant för 
undervisningen i senare åldrar. Detta handlar dock om mer än bara musikalisk bredd: om det 
är så att frånvaron av erkännande i längden kan ge en försvagad identitet eller dålig självbild 
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(jfr Taylor, 2004), är inkluderandet av varierad repertoar i undervisningen en fråga om så 
centrala frågor som demokrati och mänskliga rättigheter. Konsekvensen av detta är i 
förlängningen att det mångkulturella perspektivet inte är något som kan ”avverkas” under 
separata perioder eller lektioner, det måste integreras i helheten. Schippers (2010) föreslår 
exempelvis en modell för musikundervisning som utgår från centrala mänskliga teman som 
kärlek, ceremonier, status, motstånd, etc. snarare än ett traditionellt upplägg som utgår från 
genrer, musikens beståndsdelar, geografisk hemvist för musiken, etc. Utifrån en dylik modell 
är det inte heller svårt att föreställa sig öppningar för elever att presentera musik från sin 
erfarenhetsvärld och relatera det till de teman som tas upp. ”Temat” skulle dels kunna bli 
något att hänga upp sitt musikval på snarare än sin egen personliga identitet, dels blir det ett 
sätt att få eleverna att se sitt musiklyssnande i ett större kulturellt perspektiv. !!
Musikundervisningens aktiviteter - lyssna eller utöva? !
Ur enkätundersökningen kunde vi urskilja en konflikt mellan fokuset på spel i lärarnas 
musikundervisning och möjligheten att undervisa utifrån ett mångkulturellt perspektiv. 
Enkäten visar att många löser ”den mångkulturella biten” genom musiklyssning. Även om 
musiklyssning måste anses mycket viktig både för att kunna presentera obekant musik så som 
det verkligen låter och för att kunna presentera en tillräcklig bredd, menar jag att det inte 
räcker. Även om lyssning i högsta grad kan ge en emotionell upplevelse anser jag att det 
främst är genom praktiska musikaliska erfarenheter vi kan få in upplevelsen i kroppen och bli 
öppna för reflektion och omvärdering av våra förutfattade meningar (jfr Robinson, 2005), 
liksom att bläddra genom läckra bilder i en kokbok inte är det samma som att verkligen laga 
maten själv, med alla förberedelser, svårigheter och slutligen belöningar det innebär.  !
Många informanter vittnar om att tiden för musikundervisningen är knapp, vilket innebär att 
musiklyssning som aktivitet blir något som ”tar plats från annat” i och med att det är svårt att 
relatera till flera kursmål samtidigt. När betygskriterierna kommer in i bilden (ÅK 6) blir 
platsbristen ännu mer påtaglig och utmaningen blir att skapa lektioner som täcker över så 
många kursmål som möjligt. Dessa resonemang föranleder en diskussion kring hur vi kan 
stärka kunskapen och kompetensen hos musiklärare i Sverige att arbeta praktiskt kring musik 
utifrån mångkulturellt perspektiv. Många av världens musikformer utanför populärmusiken 
har ett stort fokus på improvisation, vilket skulle kunna utnyttjas för att främja detta likaledes 
eftersatta område. Många av världens musikstilar kan sägas bygga på olika former av modalt 
tänkande snarare än ackordbyten, vilket kunde innebära större möjligheter att koncentrera sig 
på det rytmiska samspelet. Det behövs överhuvud taget mer lättillgängligt material, som det 
ser ut nu är omfattningen i Sverige mycket begränsad och det är naturligtvis mycket 
tidskrävande för den enskilda läraren att sätta sig in i en massa helt nya musikkulturer utan 
något att utgå ifrån. Jag vill också poängtera vikten av att samtala omkring musiken och dess 
kulturella kontext, det ligger ingen automatik i att spela, sjunga eller lyssna på en obekant 
musikstil och sedan förstå och bättre tolerera en obekant kultur (jfr Abril, 2006). Här finns 
naturligtvis stora vinster att göra i att samarbeta med andra ämnen; samtidigt anser jag inte att 
det är försvarbart att lämna över ansvaret enbart på andra lärare, musiken är alltid ett uttryck 
för de sammanhang i vilka den tillkommit och där den utövas. Musik är kultur, och bör 
betraktas som sådan i all musikundervisning snarare än som ett avskilt objekt (jfr Elliott, 
1995; Nettl, 2005; Volgsten, 2014).  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Mångkulturellt perspektiv i musik i musikundervisning - för vilka? !
Som vi sett flera gånger i undersökningen kopplas den ”mångkulturella repertoaren” ofta ihop 
med etnisk mångfald hos eleverna. Detta är en naturlig koppling som inte bör avfärdas, 
samtidigt visar det på en endimensionell syn på begreppet mångkultur (jfr Lidskog & Deniz, 
2009) som dessutom i förlängningen leder till att repertoaren utanför västerländsk musik 
anses mindre relevant för elever med ”etniskt svenskt” ursprung. På samma sätt blir musik 
som ligger utanför de ”icke etniskt svenska” elevernas erfarenhetsvärld irrelevant för dem. 
Utifrån argumenten relaterade till musikalisk bildning och estetisk upplevelse vore det synd 
att undanhålla elever den mångfacetterade värld som musiken erbjuder beroende på i vilken 
stadsdel de bor eller var de eller deras föräldrar ursprungligen kommer ifrån. Ännu viktigare i 
detta sammanhang är kanske ändå det interkulturella argumentet om vi vill motverka ett delat 
samhälle och strukturell diskriminering (Lidskog & Deniz, 2009). Genom att erbjuda musik 
från en mängd olika kulturer och sammanhang kan vi åtminstone erbjuda något slags plats för 
interkulturella möten som elever i etniskt segregerade (såväl ”invandrartäta” som 
”svensktäta”) områden annars mycket sällan får uppleva, även om dessa möten så att säga 
bara blir mellan människorna och musiken. Den drivna och kreativa musikläraren kanske även 
lyckas hitta modeller för att skapa mötesplatser även med människor, jag tänker t ex på den 
lärare från enkätstudien som bjöd in en afrikansk dansgrupp till sin skola. !!
Vem ska välja repertoaren? - en komplicerad maktfråga !
Utifrån perspektivet att musikundervisningen bör knyta an till elevernas erfarenhetsvärld (jfr 
Stålhammar, 2004) kan det tyckas självklart att elever ska ha inflytande över den repertoar 
som undervisas i skolans musikundervisning. Vad som inte är lika självklart är vilka elever 
som i realiteten får inflytande. Utifrån enkätsvaren kan vi utläsa en (verklig eller upplevd) 
konflikt mellan vad läraren anser vara viktig repertoar och vad eleverna anser vara viktig 
repertoar, i intervjun med Anna nämns också en inre maktstruktur i klasserna som avgörande 
för vilken repertoar man som lärare kan genomföra, det gäller att ha ”rätt personer med sig”. 
Risken med att i för hög grad överlåta repertoarvalet åt eleverna blir att man lämnar arenan 
öppen för förtryckande strukturer inom gruppen. Jag har själv flertalet erfarenheter av detta 
från ensembleverksamhet på gymnasiet, där fritt vald repertoar efter det inledande ”nyhetens 
behag” ofta landat i konflikter där den starkare får fälla det slutliga avgörandet. Även om 
läraren i en sådan situation griper in, är det inte roligt att få med ”sin låt” på 
konsertprogrammet om man vet att ”alla andra” (vilket i realiteten kan vara ett fåtal starka) 
inte tycker om den. Den som avviker från normen, vare sig det gäller exempelvis könskodat 
beteende, socioekonomisk ställning, sexuell läggning, etnisk bakgrund, intellektuell förmåga, 
utseende, personlighet eller vad det månde vara, lider större risk att hamna i en svagare 
position i gruppen och sålunda ha svårare att hävda sin rätt (jfr Bergman, 2009; Borgström 
Källén, 2014). I en klass präglad av stor tolerans och öppenhet elever emellan kan det kanske 
fungera att låta eleverna styra över repertoarvalet i stor utsträckning, medan det i en klass 
präglad av låg tolerans elever emellan förefaller rimligt att läraren väljer mer för att inte 
ytterligare förstärka redan etablerade hierarkier. Klassrummets inre maktstrukturer verkar 
också kunna ha betydelse för huruvida en elev vågar lyfta fram musik från sin kulturella 
bakgrund (jfr Karlsen, 2011; Alden, 1998). Om det är så att man inte vågar stå för delar av sin 
musikaliska identitet på grund av rädsla för att bli utesluten ur gruppen, är detta en fråga som 
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bör tas på största allvar av musikläraren. Denna fråga rör inte enbart musikalisk identitet som 
kan knytas till etnicitet, liknande problematik borde rimligen gälla för ungdomar som 
identifierar sig med exempelvis jazzkulturen, ”klassisk musik-kulturen”, dansbandskulturen, 
eller andra i skolan marginaliserade genrer (de tre ovan nämnda musikkulturerna är konkreta 
exempel valda utifrån min egen arbetslivserfarenhet).  !!
Vilken repertoar ska vi välja? - några konstruktiva förslag !
Den avgörande frågan som verkar vara under debatt i Sverige är, som tidigare nämnt, om vi 
som lärare:  !
1) bidrar till ökad tolerans genom att utgå från den breda, kommersiella, västerländska 

populärmusiken för att bejaka likheter och kulturell gemenskap (jfr Stålhammar, 2004; 
Sæther, 2008), eller om vi: !

2) bidrar till ökad tolerans genom att presentera många alternativa syner på musik för att 
bejaka skillnader och interkulturell dialog (jfr Karlsen, 2011; Carson & Westvall, 2014).   !

Alternativ 1 skulle kunna ses som ett uttryck för vad Elliot kallar ”Open society”, dvs att 
framförallt populärmusiken studeras medan lojalitet mot egna traditioner ses som hinder för 
social enighet och därför anses som irrelevanta för det moderna, öppna samhället. Personligen 
anser jag att detta alternativ, förutom att det framstår som ganska tråkigt och endimensionellt, 
ligger nära tanken om musik som ”gemensamt språk” och draget till sin spets leder till en 
återvändsgränd: om vi utgår från att alla tycker om den mest populära musiken kommer det 
alltid att finnas några som känner sig utanför, även om de i klassrummet inte vågar uttrycka 
det (jfr Alden, 1998). Tanken om en sådan gemensam musikalisk identitet skulle kunna 
jämföras med det omöjliga i föreställningen om en gemensam nationell identitet (jfr Lidskog 
& Deniz, 2009). Att inte aktivt främja musikstilar utöver de mest populära kan också liknas 
vid den första samhällsmodell baserad på identiska rättigheter som Charles Taylor presenterar 
i Politics of recognition och som han avfärdar som etnocentrisk (Taylor, 1997).  !
Alternativ 2 framstår visserligen som svårare att genomföra rent praktiskt, men också mycket 
mer intressant och dynamiskt (jfr Elliot, 1995; Schippers, 2010; Anderson & Campbell, 
2010). Därmed inte sagt att populärmusiken ska förpassas ut ur klassrummet, den har sin 
givna plats i egenskap av kulturellt fenomen och källa till livsglädje och identifikation hos 
många elever (jfr Stålhammar, 2004). Populärmusiken inbegriper också mångkulturella 
dimensioner i sig själv, som vi har sett en av informanterna poängtera i en kritisk kommentar. 
En pragmatisk mellanväg värd att pröva på högstadiet skulle kunna vara att fokusera lite extra 
på populärmusik från olika kulturer som ett sätt att visa på både likheter och skillnader, vilket 
med relevant historisk och kontextuell information kan ge förståelse för hur olika 
musikkulturer influerar varandra. Ett exempel skulle kunna vara den syrianske dabkesångaren 
och superstjärnan Omar Souleyman som med sin djupt traditionellt förankrade sångstil i 
kombination med medryckande trumbeats och frenetiskt slingrande synthmelodier i arabiska 
modus blivit något av det hippaste inom den engelska danscenen, vilket bl a lett till 
samarbeten med den isländska sångerskan Björk och den virtuella gruppen Gorillaz. I den 
befriande distanserade musikvideon till sången Warni warni dansas dabke ovanpå skyskrapor 
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i en modern mångmiljonstad i stället för på gamla lerhus, Souleyman själv är framställd som 
arketypen för en kedjerökande, mustachprydd arabisk man i solglasögon och rutig huvudduk, 
men framställs samtidigt som kosmopolitisk världsmedborgare genom att klippas in 
tillsammans med kulturella symboler som exempelvis frihetsgudinnan, triumfbågen eller 
moaistatyerna på påskön för att slutligen sväva i rymden och blicka över hela jordklotet. !
När det specifikt gäller den etniska mångfald som av de flesta associeras till begreppet 
”mångkulturellt perspektiv”, uttrycker flera informanter tvivel kring från vilka länder, 
områden eller regioner repertoaren ska hämtas. En musiklärares undervisningstid är liten och 
världen stor, så något slags strategiskt urval måste göras. Många lärare uttrycker i varierande 
ordalag att musikundervisningen ”bör spegla samhället vi lever i”, samtidigt kan vi ur 
undersökningen inte utläsa några kopplingar mellan den repertoar som används och stora 
etniska minoritetskulturer i Sverige (undantaget norden och ett exempel från forna 
Jugoslavien). Denna oöverensstämmelse motiverar en diskussion kring sätt att välja repertoar 
så att vi inte hamnar i något slags förenklat ”bunta-ihop-dem”-perspektiv där ett par 
godtyckligt valda låtar från varje världsdel får representera alla ”invandrare” (jfr Elliot, 1995). 
Vi kan göra ett tankeexperiment och vända på förhållandena: skulle man som svensk elev i 
USA känna sig sedd och bekräftad av att sjunga t ex en sång ur grekisk rebetikotradition? 
Samtidigt kan modellen att använda ”en låt från varje land som finns representerat i klassen” 
också vara problematisk. Förutom att det ställer orimliga krav på läraren att anpassa 
repertoaren till varje undervisningsgrupps specifika sammansättning av elever, finns som vi 
sett också risken att man tillskriver elever kulturell tillhörighet som de inte vill förknippas 
med (Sæther, 2008). Här vill jag tillägga att detta kanske speciellt gäller om eleven i fråga 
redan befinner sig i en socialt utsatt position klassen, eller om eleven har en stark musikalisk 
identitet som går utöver de kulturella tillhörigheter som denne i övrigt förknippas med (jfr 
Karlsen, 2011). !
Kanske är det största problemet att vi i det vardagliga fortfarande tenderar att låsa fast såväl 
kulturbegreppet som identitetsbegreppet och dessutom låsa fast dessa begrepp till varandra, 
istället för att betrakta kulturer som gränsdiffusa, dynamiska, och föränderliga fält som man 
oberoende av härkomst bör ha möjlighet att upptäcka och såväl påverka som låta sig influeras 
av i sitt identitetssökande. Mitt konkreta förslag är att man till att börja med, i stället för att 
knyta undervisningsrepertoaren till enskilda individer i klassen, sakta men säkert arbetar fram 
en repertoar av estetiskt intressanta och kulturellt dynamiska musikexempel som kan relateras 
till stora minoritetskulturer i Sverige för att på sikt bidra till en nyanserad bild av dessa. 
Oberoende av klassens etniska sammansättning är det motiverat för skolelever i Sverige att 
känna till något om dessa kulturers musik (jfr Volk, 1998), åtminstone om vi vill spegla det 
samhälle vi lever i. Kanske är det särskilt aktuellt när det gäller sådana minoriteter som det 
talas mycket om i samhällsdebatten och där många rykten och fördomar florerar (i skrivande 
stund kan till exempel romer betraktas som en sådan grupp). Att då ta in exempelvis romsk 
musik i undervisningen kan betraktas som ett slags erkännande (jfr Taylor, 1994) och 
förmänskligande av denna ofta utsatta grupp. I valet av enskilda exempel gäller det då att inte 
bli ”museal” och stereotypiserande, i bästa fall visar de valda musikexemplen i stället hur 
olika musikkulturer ömsesidigt influerat varandra. Till exempel visar den stora variationen 
musikaliska uttryck i romska kulturer hur dessa musiker alltid influerats av och influerat 
musiken i de områden de rört sig och genom sin mobilitet haft stor betydelse för musikalisk 
förnyelse, som ett slags ”musikaliska ambassadörer”. I vilken mån de specifika musikexempel 
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som tas in i undervisningen kan implementeras i spel eller andra praktiska uttryck avgörs av 
lärarens fantasi, kompetens och konkreta arbetssituation samt musikens komplexitet, tillgång 
till instrument, etc.  !
Samtidigt vill jag också slå ett slag för att ibland använda musik som går utanför alla elevers 
erfarenhetsvärld, för att skapa lärosituationer där alla elever (och till viss del läraren) får anta 
rollen av ”främlingar” och därigenom delta utifrån mer likartade grundförutsättningar att ta 
sig an den musik som undervisas (jfr Borgström Källén, 2014). Kanske är det genom 
erkännandet av själva mångfalden som man också skapar den trygga miljö som i 
förlängningen kan få elever att våga forma och uttrycka sina mer personliga musikaliska 
identiteter i klassrummet? !!
Förslag till fortsatt forskning !
Resultaten av studien ger uppslag till många olika varianter av vidare forskning. En första 
möjlighet som kunde vara av intresse och till nytta för många skulle vara att göra en större 
och mer genomgripande studie av musiklärares hela undervisningsrepertoar, med ett mycket 
större antal informanter. Detta dels för att styrka de tendenser som framkommit i denna studie, 
men också för att kunna se mönster utöver det mångkulturella perspektivet. En sådan studie 
skulle t ex också kunna visa på mönster inom den dominerande populärmusikrepertoaren. !
Ett komplext men spännande forskningsområde är frågan kring tolerans och nyfikenhet på 
obekant musik och i förlängningen obekanta människor och kulturer. Något som jag finner 
synnerligen intressant är hur olika typer av maktstrukturer såväl inom klasser som mellan 
lärare och elever dels påverkar ”musiklyssningsklimatet” i allmänhet och dels hur obekant 
repertoar tas emot. Omvänt skulle också en studie förlagd över längre tid kunna undersöka 
huruvida ett brett fokus på mångkulturellt perspektiv (i dess vida betydelse som något som går 
utöver etnicitet) i val av undervisningsrepertoar kan leda till några förändringar dels i attityder 
till obekant musik, men också huruvida det kan leda till några förändringar vad gäller tolerans 
och nyfikenhet på obekanta kulturer och människor överlag. Några sådana studier har gjorts i 
andra länder (t ex De Cesare, 1972; Shehan, 1987; Abril, 2006). Dessa är dock ganska få och 
ingen har gjorts i Sverige vad jag har kunnat hitta. En annan ingång skulle kunna vara att 
jämföra skillnader i acceptans för obekant musik mellan grupper som fokuserar på lyssning 
resp grupper som fokuserar på praktiskt utövande. När jag i diskussionen om aktiviteter tar 
ställning för det senare, gör jag det utifrån personlig erfarenhet snarare än att ha det 
vetenskapligt belagt. !
Ämnet inbjuder också till aktionsforskning. Vi tänka oss en modell där forskaren i samarbete 
med några intresserade musiklärare arbetar fram ett alternativt kursupplägg av musikkursen 
som utgår från de exempelvis de förslag som jag nämnt i diskussionen kring läroplaner och 
kursplaner. Deltagande observation samt intervjuer med lärare och elever kring deras 
upplevelser och erfarenheter av upplägget kan ge ökad förståelse och förfining av den 
outprovade metodiken och pedagogiken. !
Att många av informanterna uppfattar att deras utbildningar präglades av mångkulturellt 
perspektiv i liten grad eller ganska liten grad betraktar jag som problematiskt, såväl med 
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utgångspunkt från skrivelserna i kursplanen, som det faktum att samhället blir allt mer 
mångkulturellt. Detta föranleder mer ingående studier av lärarutbildningarna, något som redan 
är under arbete vid Örebro universitet och motiveras ytterligare av de resultat som 
framkommit genom denna studie. !
I studien har undersökts vilken repertoar som musiklärare förknippar med mångkulturellt 
perspektiv. Däremot har denna typ av undersökning inte möjliggjort att undersöka hur 
repertoaren undervisas, här framstår exempelvis deltagande observation som en mer 
framkomlig väg. Att undersöka detta framstår som ett naturligt nästa steg, rimligen borde hur 
man gör ha en stor betydelse för hur repertoaren tas emot (jfr Abril, 2006). Ska vi t ex sträva 
efter ”autentiska” framföranden i enlighet med de ståndpunkter som varit vanliga i USA (se t 
ex Volk, 1998), eller ska vi anta ett friare förhållningssätt med mer fokus på skapande och mer 
relativistiska definitioner av begrepp som autenticitet, tradition och kontext (jfr Schippers, 
2010, Kwami, 2001)? !!
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AVSLUTNING !
Vad menas egentligen med ”mångkulturellt perspektiv i musikundervisning”? Generellt ser 
informanterna i undersökningen det som temaperioder med ”musik från olika länder och 
världsdelar”, och det finns goda skäl att tro att det är gängse tankesättet bland Sveriges 
musiklärare överlag. Utifrån de övriga resonemang som förts i denna uppsats ser vi att 
begreppet i själva verket kan innehålla många dimensioner. Om vi för en stund tar bort 
prefixet ”mång-” och tittar på begreppet ”kulturellt perspektiv i musikundervisning”, finns det 
goda skäl att fråga sig i vilken grad vi musiklärare ens lever upp till denna formulering. I 
västerländsk tradition finns en stark diskurs kring musikalisk autonomi som ända in i våra 
dagar har stor betydelse för hur vi talar om, lyssnar och beskriver musik inte minst inom 
akademin. Det vanliga förhållningssättet inom västerländskt institutionaliserat musicerande 
kan i hög grad karakteriseras som analytiskt eller ”atomistiskt”, dvs att musiken plockas ned i 
mindre beståndsdelar som studeras separat, snarare än ett ”holistiskt” förhållningssätt som 
betonar musikens sammanhang, funktioner och mening. Undersökningens resultat talar också 
för detta: när en enkätdeltagare skriver att hon ”samtalar om texter, framförallt de religiösa ur 
ett kulturellt och religiöst perspektiv, medvetandegöra vad vi sjunger om och varför” framstår 
det som mycket ovanligt bland informanternas beskrivningar.  !
Om det nu är svårt att undervisa ur ett kulturellt perspektiv, hur svårt ska det då inte vara att 
undervisa ur ett mång-kulturellt perspektiv? Begreppet inrymmer alltså både betydelsen 
”repertoarmässig bredd” som i sin vidaste form tar hänsyn till såväl etnicitet som kön, 
sociokulturell status,  ålder, religion m.m., och betydelsen ”kulturellt perspektiv” vilket mer 
kan ses som ett förhållningssätt till musikundervisning som betonar musikens betydelse och 
mening i egenskap av kultur snarare än som autonomt estetiskt objekt. För den som ställer sig 
bakom tanken om ett dynamiskt mångkulturellt samhälle och vill ”spegla det samhälle vi 
lever i” är det svårt att bortse från hur vi realiserar denna tanke i praktiken. Onekligen en stor 
utmaning, men en mycket intressant sådan.  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BILAGOR ! !!!
Bilaga 1: Enkätinbjudan !
Till dig som arbetar som musiklärare i grundskolan! !
Mångkultur är ett högaktuellt ämne som påverkar oss alla. I läroplanen finns formuleringar som 
antyder ett mångkulturellt perspektiv, samtidigt diskuteras det i vilken mån mångkulturellt 
perspektiv förekommer i skolan överlag och huruvida utbildningarna förbereder blivande lärare 
för detta. Denna enkät syftar till att undersöka hur musiklärare tycker och tänker kring 
mångkulturellt perspektiv och hur det eventuellt avspeglas i den musikrepertoar som används i 
klassrummet. !
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren kommer att 
databehandlas utan identitetsuppgifter. Urvalet av skolor och personer är gjort helt slumpmässigt 
och svaren kommer inte att kunna länkas till vare sig individer eller skola. Tidsåtgång är ungefär 
15-20 minuter. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men eftersom dina svar inte kan ersättas 
av någon annans hoppas jag att du vill delta och ta dig tiden att svara så fullständigt och ärligt 
som möjligt på frågorna! Jag som genomför enkäten heter Simon Schierup och jag genomför 
undersökningen inom ramen för en magisteruppsats som syftar till att öka och utveckla kunskap 
och kompetens kring mångkulturellt perspektiv i musikundervisning. !
Här är en länk till undersökningen: 
[SurveyLink] !
Om du undrar över något ytterligare är du välkommen att ta kontakt med mig på 
simon.schierup@oru.se !
Tack på förhand för din medverkan! !
Simon Schierup, musiklärare och forskarstuderande !!
OBS! Denna länk är unikt knuten till den här undersökningen och din e-postadress. 
Vidarebefordra inte detta meddelande. !
För att inte motta fler meddelanden från denna avsändare, klicka på följande länk: 
[RemoveLink]  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Bilaga 2: Enkäten !
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