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SAMMANFATTNING  
 

Författare: Dan Göransson 

 

Titel: ”Det finns ju hur mycket som helst!”. En kvalitativ intervjustudie om hur musiklärare 

inom grundskolan förstår sitt användande av genre för att utmana elevers kulturella 

erfarenheter.  

 

Title in English: ”There´s as many as you want!”. A qualitative study about how music 

teachers in compulsory school understand their use of genres to challenge students´ cultural 

experiences.  

  

Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare förstår sin användning av olika 

genrer i arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter i grundskolans 

musikundervisning. Undersökningen är gjord genom kvalitativa intervjuer med tre stycken 

musiklärare inom svensk grundskola. Två av lärarna arbetar med år 7-9 och en av lärarna med 

år 4-6. Två lärare är utbildade och en studerar kompletterande pedagogik för att få ut 

lärarexamen. Lärarnas skolor har olika bred kulturell mångfald och olika stor variation av 

social och musikalisk bakgrund. 

Studien visar att musiklärarna arbetar med att utmana elevers kulturella erfarenheter på 

olika sätt. Alla lärare ser genrebredd som berikande och en del av detta arbete. De olika 

arbetssätten för att utmana elevers kulturella erfarenheter som lärarna tar upp kan bidra till 

vidgade vyer, allmänbildning, nyfikenhet, samt möjlighet till nya musikaliska upplevelser. 

Dock präglas lärarna av sin bakgrund i pop- och rockmusik och lyfter själva fram att de borde 

utforska det kulturella spannet mer. Det är således lärarnas trygghetszon inom pop och rock 

som dominerar deras musikundervisning. Klassisk musik, världsmusik och folkmusik 

förekommer, men mestadels för lyssning och diskussion. Tiden är den största aspekten som 

hindrar musikämnet att nå sin fulla potential och som begränsar arbetet med att utmana 

elevers kulturella erfarenheter. Brister i den egna kompetensen gällande annan musik, 

kursplanens många moment, färdighetsmässiga fördelar med pop och rock, samt inställningen 

till autenticitetsbegreppet är andra viktiga påverkansfaktorer.  

Interkultur är ett teoretiskt begrepp i undersökningen. Lärarna känner inte till begreppet, 

men tar ändå upp interkulturella processer på intressanta sätt, då de arbetar eller skulle vilja 

arbeta med olika former av kulturella möten och utbyten i musikundervisningen. Vissa idéer 

kring arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter riskerar dock att handla om 

musikalisk turism och göra elever eller utomstående personer till representanter av en viss 

etnisk kultur. Detta pekar på att en teoretisk medvetenhet behövs för att genomföra 

interkulturella arbetsmetoder på ett framgångsrikt sätt.  

 

Sökord: musikundervisning, grundskola, mångkultur, interkultur, genre 
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INLEDNING
Mitt musikintresse har jag haft hela livet. Jag började lyssna på hårdrock, blues och pop i 3-

årsåldern, samtidigt som jag öste energiskt till musiken med leksaksgitarrer. När jag var 11 år 

började jag spela gitarr i kommunala musikskolan och på högstadiet gick jag även i 

musikklass. Där började jag spela elgitarr, bilda band och skriva mycket egen musik. 

Hårdrock var då den genre som gällde för mig. I årskurs 9 och på musikgymnasiet började jag 

spela jazz, vilket ledde till att jag även intresserade mig för flera andra musikstilar inom den 

afroamerikanska traditionen. Jag har ofta upplevt att jag velat ta reda på mer om den nya 

musik som jag lärt mig, även om vissa stilar tagit längre tid att ta till sig. Det har utvecklat 

mig som lyssnare och musiker på olika sätt. Att jag börjat spela andra musikstilar har inte 

heller gjort att jag glömt bort mina barndomsidoler, snarare tvärtom. Hårdrocken som jag 

började med känns ännu roligare att spela och jag har fått annan förståelse för musiken. Den 

musikaliska bredden har också gjort mig tryggare som musiker, person och blivande lärare 

och gjort mig öppnare och mer nyfiken på olika sorters musik. Den senaste tiden har jag 

reflekterat mycket kring denna utveckling. Därför har jag blivit intresserad av att titta närmare 

på vad yrkesverksamma musiklärare tänker kring just genre och vad användandet av olika 

sorters musik kan ge eleverna.  

I anknytning till detta ovan uppstod ett intresse av att undersöka något på temat 

mångkultur och musikundervisning. Detta har uppkommit genom egna möten med människor 

med annan kulturell bakgrund än mig själv, främst under VFU-perioder i lärarutbildningen 

och en utbytestermin i Rio de Janeiro, Brasilien. Att ta del av den brasilianska kulturen har 

berikat mig mycket som person och skapat ett brinnande intresse för den brasilianska 

musiken. Det har även skapat en vilja att dela med mig av mina erfarenheter till andra och 

gjort mig nyfiken på att spela världsmusik och annat än den mer pop, rock- och 

jazzorienterade musiken jag spelat mycket av innan.  

I och med utbytet började jag även reflektera mer över vad kultur är, vad svenskhet är och 

även vad som definieras som svensk musik. Inte minst har jag börjat känna att jag saknar 

kunskap om den svenska folkmusiken, något som jag också har börjat intressera mig mer för i 

efterhand. Samtidigt kan inte den svenska kulturen enbart definieras utifrån svensk folkmusik, 

eftersom vi lyssnar på olika sorters musik och färgas av många olika saker i vår kultur. 

Samma sak är det med Brasilien. Även om stilen samba, som har sitt ursprung i Brasilien, 

förekom ofta i olika sammanhang i Rio, så figurerade olika sorters pop, house och rockmusik 

i stor utsträckning ute i stadens musikliv, precis som den gör i Sverige.  

Ordet kultur kan även det innebära och definieras på många olika sätt. Och påverkas inte 

också ”vår” kultur av samexistensen och utbytet med ”andra” kulturer? Och musikstilar 

influerar väl varandra också hela tiden? Den svenska folkmusiken har till exempel influerats 

av musik från andra länder, vilket också motsäger att en viss musikstil kan representera en hel 

kultur eller tillhör endast en kultur. Kan även samba, en ”typiskt brasiliansk genre” bli en stil 

tillhörande fler kulturer, då den spelas och formas om till något i andra kulturer än i den 

brasilianska?  

Mot bakgrund av detta har jag blivit intresserad av att undersöka huruvida arbete med 

musik från olika delar av världen kan ge ett bredare synsätt på musik. Nära besläktat med 

dessa tankar, har jag även funderingar kring huruvida arbete med genrer kan ge en ingång och 

utgångspunkt för ett interkulturellt perspektiv i musikundervisningen. Med interkulturellt 

perspektiv menar jag här ett utbyte av kunskap mellan kulturer och personer med olika 

kulturell bakgrund. Jag tror därför att jag kommer att ha stor nytta av denna undersökning i 

min blivande roll som musiklärare. Min förhoppning är även att fler ska få användning av 

undersökningens resultat.  
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PROBLEMOMRÅDE  
I syftet tillhörande kursplanen för ämnet musik, i grundskolans läroplan Lgr 11, återfinns 

följande stycke:  

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

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 (Lgr 11, s. 100, min 

kursivering).  

En punkt ur det centrala innehållet för årskurs 7-9 (Lgr 11) som är sammankopplad med detta 

stycke är ”Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. 

Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus 

på etnicitet och kön” (Lgr 11, s 103). I det centrala innehållet framgår det även att eleverna 

ska arbeta med genrer på olika sätt. Under rubriken Musicerande och Musikskapande 

förekommer genrebegreppet i två punkter: ”Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i 

olika genrer… Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.” 

(Lgr 11, s 102) Genre tas även upp på följande sätt under rubriken Musikens verktyg:  

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som 

byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 

instrumentation” (Lgr 11, s. 102).  

Begreppet förekommer även under det centrala innehållets rubrik Musikens sammanhang:  

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel en symfoniorkester 

eller i ett rockband… Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten 

av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk… (Lgr 11, s. 

103).   

Innan påbörjandet av denna undersökning har jag funderat kring huruvida 

musikundervisningen i grundskolan möjligen kan spela en roll för att utveckla relationer 

mellan människor med olika kulturella och etniska bakgrunder. Kan det vara möjligt att i 

arbete med musik från olika genrer, olika delar av världen, olika kulturella ursprung och med 

varierande musikalisk karaktär knyta an till elevers kulturella bakgrunder och musikaliska 

intressen och på så sätt hjälpa till att skapa en större gemenskap och respekt mellan individer i 

dagens mångkulturella samhälle? Kanske kan arbetet med olika musikgenrer ge en mer 

nyanserad och mångfasetterad musikundervisning, där elever har större valmöjlighet och 

utbud för att skapa positiva musikaliska upplevelser och erfarenheter i ämnet och vidare 

utforska musikstilar och kulturer på egen hand? 

Genrebredden har, som jag nämnt ovan, gjort att jag fått mina kulturella erfarenheter 

utmanade och nya dörrar att öppnas på olika sätt. Men hur ser verksamma musiklärare på 

fenomenet genre? Hur tänker de kring, och hur förstår de sin användning av genre i 

undervisning? Vad ser de som syftet med en bred genreanvändning? Ser de det som en del av 

arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter och i så fall hur? Går det till och med 

att se en koppling till mångkultur och interkultur i detta? Eftersom vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle, ser jag det som mycket viktigt att vi som lärare arbetar för att elever med olika 

kulturella bakgrunder ska känna sig sedda, respekterade och förstådda av varandra och oss 

lärare. 

I denna undersökning vill jag ta reda på hur några verksamma musiklärare i grundskolan 

resonerar kring att arbeta med ett bredare utbud av musik från olika länder, kulturer och 

genrer.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare förstår sin användning av olika 

genrer i arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter i grundskolans 

musikundervisning. 

Frågeställningar 
 Hur beskriver musiklärare arbetet med att i grundskolans undervisning utmana 

elevers kulturella erfarenheter? 

 Vilka uppfattningar kring användandet av olika genrer i grundskolans 

musikundervisning ger musiklärare uttryck för?  

 Hur resonerar musiklärare i grundskolan kring användandet av olika genrer i 

arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter?  

Avgränsningar 
Denna undersökning är genomförd med musiklärare på högstadiet och mellanstadiet. Varför 

jag inte valt gymnasieskolan är för att jag vill titta närmare på de möjligheter och utmaningar 

som det innebär att arbeta med ämnet musik när det möter alla elever i Sverige. Efter 

grundskolan är det endast de elever som valt musikämnet som nås. Jag har även valt att 

intervjua lärare i olika städer och på olika typer av skolor, för att belysa olika perspektiv på 

ämnet.  

Definitioner 
Enligt Nationalencyklopedin (2015a) så är genre en sorts konstnärlig framställning som 

innehåller liknande saker eller har vissa gemensamma stilistiska drag. Karl Asp (2013), 

doktorand i musikpedagogik, menar att genre i musikämnets fall handlar om olika 

musikområden eller uppdelning av musik i olika kategorier. Asp menar också att det inte är 

helt lätt att använda ordet genre om musik, eftersom det finns många olika sätt att 

kategorisera musik. Asp skriver att genrebredd antingen kan innebära att ha ett brett 

kunnande inom en viss stil, eller ha ett kunnande om många olika stilar.  

Kampsång är en typ av sång med syftet att stärka kampandan. Denna typ av sång har använts 

vid politiska, nationella, religiösa och sociala kampsituationer. (Nationalencyklopedin 2015b).  

 

Enligt Wikipedia (2015a) är negro spiritual en typ av religiösa sånger som skapades av de 

afrikanska slavarna i USA ur dessas levnadsförhållanden och tankar om kristendom och 

bibeln. Stämningen i spiritual är, precis som i bluesen, eftertänksam, melankolisk och dyster. 

Texterna handlar ofta om livet efter döden. Musiken är en blandning av kristna psalmer och 

afrikansk musik, med många gemensamma stildrag med genren blues.  

 

Enligt Nationalencyklopedin (2015c) innebär världsmusik de typer av musikformer som 

blandar afroamerikansk rockmusik med traditionell folkmusik. Enligt Tiderman (2002) kan 

världsmusik innebära blandningar av vilka stilar som helst, med ursprung i olika etniska 

kulturer.  

 

Taktart är enligt Nationalencyklopedin (2015d) en följd av identiska takter, med lika många 

pulsslag inom varje enskild takt. Enligt Wikipedia (2015b) är udda taktarter mindre vanliga 

taktarter, som består av mer eller mindre komplicerade kombinationer av olika taktarter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaveri_i_USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psalm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Afrikansk_musik
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TIDIGARE FORSKNING 
I den tidigare forskningen problematiseras mångkultur och skola utifrån olika perspektiv. En 

del av denna forskning handlar om musikämnet, där genrebegreppet kommer till uttryck på 

olika sätt. I litteratur och uppsatser går det att se vissa genomgående teman kopplat till detta 

ovan. Jag har här valt att presentera de teman som jag anser vara av relevans i denna 

undersökning.  

Populärmusikens dominans i skolan 
Enligt musikvetaren Maria Westvall och musiketnologen Charles D. Carson (2014) har den 

svenska musikundervisningen ändrat från att behandla huvuddiskursen klassisk musik till 

huvuddiskursen populärmusik, som präglas av en stark västerländsk norm. 

Musikundervisningen befinner sig ofta inom en trygghetszon av begränsad repertoar, genre 

och även metodik, menar författarna. 

Elin Johansson (2013) visar också i sitt examensarbete på musiklärarutbildningen att det är 

populärmusiken som betonas i musikundervisningen. Hennes undersökning är gjord genom 

kvalitativa intervjuer med fyra olika musiklärare på olika högstadieskolor, två av dem från 

homogent svenska skolor, en från en skola med bred kulturell mångfald och en lärare från en 

religiöst profilerad friskola. Lärarna motiverar sitt val av populärmusik utifrån de färdigheter 

som krävs för musiken, med den didaktiska tanken att det ska vara enkelt för alla att spela. 

Även de svagare eleverna ska kunna följa med i undervisningen, menar lärarna enligt 

Johansson. Johansson tar också upp att texterna har en central roll och att meningen i dessa 

ofta blir uppmärksammade i olika typer av diskussioner. Folkmusik och världsmusik blir 

uppmärksammat i viss mån, menar Johansson, men oftast i form av att eleverna och lärarna 

lyssnar och samtalar om musiken. Att faktiskt spela den musiken är mycket ovanligt 

(Johansson 2013).  

Claes Ericsson och Monica Lindgren (2010) skriver även de i sin rapport 

Musikklassrummet i blickfånget, där de observerat några musiklärares undervisning i 

grundskola under en hel termin, att det är pop- och rockmusiken som dominerar musikämnet. 

Författarna problematiserar också vems populärmusik det egentligen är. För trots detta fokus 

så upplever eleverna att musikämnet är gammalmodigt. Rockmusiken ges inte heller rättvisa 

när den hamnar i skolans sammanhang, menar Ericsson och Lindgren. Låtar som är menade 

som revolt mot utbildningssystemet är nu en del av lektionsmaterialet och istället för att 

revoltbudskapet kommer fram så talas det om låten med en ironisk betoning. Det är även 

rockmusikens historia som lyfts fram i musikundervisningen, men endast fram till 1970-talet.  

Konflikt mellan det kända och det okända 
Adrijana Karadza (2013) skriver i sitt examensarbete vid musiklärarutbildningen, ”Vidgade 

musikvyer”, att de högstadieelever hon intervjuat i sin undersökning kan se de positiva 

effekterna av mångkulturell musikundervisning, som att komma i kontakt med ny musik som 

de inte hört innan. Samtidigt är det den egna, vardagliga populärmusiken som är mest 

intressant för eleverna.  

Musikvetarna Eva Georgii-Hemming och Maria Westvall (2010) menar att den musik som 

eleverna förväntas lyssna på till vardags är den som även blivit vanligast förekommande i 

skolan. Detta understryker även sociologen och professorn i socialt arbete och barn-och 

ungdomsvetenskap Ove Sernhede (2006). Georgii-Hemming och Westvall (2010) förklarar att 

det till stor del handlar om rockklassiker från 1960-talet. Detta ”redan kända” och dess stora 

plats i dagens skola är också ett fenomen som innebär vissa risker, menar Georgii-Hemming 

och Westvall (2010) och Sernhede (2006). Både Georgii-Hemming och Westvall (2010) och 

Sernhede (2006) betonar att många viktiga aspekter kan gå förlorade om vi inte utmanar 
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eleverna med att lära känna ”det okända”. Begreppet det okända kan handla om att spela och 

lyssna till annan musik än vad eleverna lyssnar på till vardags, menar Sernhede. Karadza 

(2013) använder också begreppet ”smygrasism”, då hon upplever en bristande respekt för 

andra kulturer hos de intervjuade eleverna. Flera av dessa elever tycker att ”de andra” ska 

anpassa sig till ”det svenska”. Vidare menar Karadza att krav ställs på pedagogen att hantera 

detta. Enligt Karadza går det även att utläsa en viss form av rädsla för utsatthet då det gäller 

att dela med sig av musik till andra elever.  

Westvall och Carson (2014)  ställer sig frågan om huruvida vi betraktar populärmusik som 

inte är från det västerländska samhället och i synnerhet Sverige eller USA, som just 

populärmusik? Tendenserna verkar vara att det ses som något exotiskt och obekant. Det finns 

också en rädsla hos beslutsfattare, lärare och föräldrar att gå miste om den egna kulturen om 

minoritetskulturerna får för stor inverkan (ibid).  

Autenticitet och musikundervisningens möjligheter 
Kulturell autenticitet kan enligt den holländska författaren och chefsforskaren vid Queensland 

Conservatorium Research Centre vid Grifth Univeristy, Huib Schippers (2010), innebära att 

ett musikstycke ska vara autentiskt korrekt framfört i enlighet med verkets tid, kompositörens 

stil etc. Men Schippers menar att det också kan innebära att framförandet är autentiskt för just 

den musiker som framför stycket eller det sammanhang där musiken framförs. Musik i skolan 

blir således någonting annat än musik i sitt originalutförande, menar Schippers. Även 

musikpedagogen och musikforskaren Robert Mawuena Kwami (2001), verksam i bland annat 

Storbritannien och Sydafrika, är inne på ett liknande spår. Kwami menar att även om det är 

viktigt att behålla en kulturell autenticitet så ges utrymme att skapa någonting speciellt i 

musikundervisningssituationen. Till exempel uppmuntrar Kwami musiklärare att utnyttja de 

unika möjligheterna till elevernas möte med musik som klassrummet kan erbjuda: 
 

The fact that the classroom context is different from any music´s cultural context can make it 

possible to ensure the application of equal opportunities in relation to such issues as gender, race, 

religion, and so on. For example, girls should play instruments that they would not be allowed to 

play in traditional context (Kwami 2001, s. 151).  

 

Georgii-Hemming och Westvall (2010) talar också om att musikundervisningen har unika 

förutsättningar, men att lärare inte verkar anpassa sig efter eller utnyttja dessa. Lärare verkar 

istället sträva efter att spela musik i undervisningen som ska låta så lik som möjligt den musik 

som finns i samhället och med målet att spela så autentiskt som möjligt jämfört med 

originalet, trots att förutsättningarna inte är desamma: 

 
The musical material is derived from pop and rock genres and teachers are striving for as much 

authenticity as possible in their teaching. One can never escape the fact that a school is an 

institution with some, more or less, defined frameworks and conditions. Despite this, it appears 

that music teachers in Sweden are striving for an experience of music and playing music which 

is as close to the musical practice outside of school as possible (Georgii-Hemming & Westvall 

2010, s. 23).  

 

Westvall och Carson (2014) diskuterar huruvida musikundervisningen genom att ta ursprung i 

mer än bara det välbekanta kan ge en unik chans att utmana vår kulturella trygghetszon, bjuda 

in till möten mellan kulturer och utbilda våra elever till demokratiska samhällsmedborgare. 

Därigenom skulle musikundervisningen kunna få en viktig roll i samhället. Men det handlar 

om en nödvändig omprövning av målen och metodiken för musiken i skolan idag för att detta 

ska kunna ske. Det går inte heller att föra in mångkultur eller perspektiv på mångkultur i 

musikundervisningen utifrån endast en persons perspektiv, eller utifrån endast en typ av 

musik, menar författarna: 
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Mångkultur i allmänhet och mångkulturella perspektiv i musikundervisningen i synnerhet kan 

inte enbart representeras av enskilda individer. Det är en social företeelse som uppstår och 

utvecklas i mötet mellan människor, mellan olika musikaliska uttryck och i möten mellan 

bekanta erfarenheter och nya tvärkulturella perspektiv. Dessa möten ger oss möjligheter att både 

utmana och utveckla vår kulturella trygghetszon på flera plan (Westvall & Carson 2014, s. 118). 

 

Det krävs ett större arbete där olika människor och olika typer av musik får mötas för att 

lyckas med musikundervisningens möjlighet att utmana och utveckla vår kulturella 

trygghetszon, menar Westvall och Carson (2014).  

Genrebreddens betydelse och dess frånvaro 
Sara la Fleur (2008) har i sitt examensarbete vid musiklärarutbildningen skrivit om 

genrebreddens betydelse. I undersökningen har hon genomfört kvantitativa 

enkätundersökningar med musikstuderande vid Musikhögskolan i Malmö och kvalitativa 

intervjuer med fyra utbildade och verksamma musiklärare, två inom kommunal grundskola 

och två inom kommunal kulturskola. Musikstudenterna svarar i undersökningen på frågor 

som relaterar till hur de upplevt deras grundskole- och kulturskolutbildning i musik, medan 

musiklärarna talar om sin egen undervisning. Musiklärarna och de musikstuderande i studien 

anser att det är viktigt med genrebredd i musikundervisningen. Samtidigt anger också 

majoriteten av musikstudenterna att de upplevt att de arbetat för lite med genrebredd med sina 

lärare. Om det arbetas för lite med genrebredd i undervisningen, så påverkas elevers 

musicerande längre fram, menar musikstudenterna. Tre av fyra lärare i studien tycker själva 

att de visar upp en genrebredd, men de har väldigt olika syn på vad som är viktigast att 

presentera och hur detta ska göras. Vissa av musiklärarna uttrycker också att de begränsas av 

olika saker för att göra genrebredden större. En av kulturskollärarna talar om sitt instrument 

och dess repertoar och en av grundskolelärarna talar om de instrument som finns till hands i 

klassrummet. La Fleur menar att undersökningen visar att lärarna har ett mycket stort ansvar 

för hur genrer presenteras och vad som tas upp i musikundervisningen, samt att läraren måste 

visa engagemang och vara öppen för att en breddning av musikundervisningen ska göras 

möjlig.  

Läraren och mångkulturellt perspektiv 
Inom tidigare forskning lyfts skolan och läraren fram som viktiga för att tillgodose de olika 

kulturella tillhörigheter som finns i dagens mångkulturella samhälle, samt att ett 

mångkulturellt perspektiv är viktigt i dagens skola. I rapporten ”Att vara lärare i en 

mångkulturell skola” av Katarina Andersson och Monica Refinetti (2001) beskrivs lärarrollen 

som viktig och öppenhet som en central faktor för att nå fram till fler elever i ett 

mångkulturellt samhälle. Deras rapport är en fallstudie baserad på kvalitativa lärarintervjuer, 

gruppintervju med lärare och deltagande observationer på en mångkulturell grundskola i 

Göteborgsområdet. Enligt författarna visar sig lärare med invandrarbakgrund ha större insikt i 

invandrarelevers förförståelse, men att svenska lärare kan ingjuta mycket respekt genom att 

visa öppenhet och nyfikenhet. Att använda elevers olika preferenser som tillgång för ny 

kunskap ges som exempel på interkulturellt förhållningssätt i undervisningen.  

Maria Freyhult (2001) ger i sitt examensarbete vid grundskollärarutbildningen fler 

exempel på lärare som har en relativt positiv syn på mångkultur som arbetssätt i musikämnet. 

Lärarna som Freyhult intervjuat i sin undersökning vill och försöker att använda sig av 

invandrarelevers kunskaper och se det som en tillgång. Både för elevernas lärande, men också 

för lärarens egen kunskapsutveckling.  

Enligt Sernhede (2006) så måste skolans förtroende byggas på samförstånd mellan lärare 

och elever. Läraren behöver då inte kunna allt. Sernhede menar att elevernas perspektiv och 

kunskap bör kunna användas på så sätt att elever utforskar ämnen tillsammans med lärarens 



7 

 

erfarenhet och förmåga att vägleda. Lärarens vägledande roll kan här vara att till exempel 

presentera ny musik och utmana eleverna till att skaffa nya kunskaper.  

Enligt Sokol Demaku och Danica Rahic (2010) examensarbete vid lärarutbildningen är 

lärare som befinner sig i en mångkulturell miljö bättre på att hantera just det elevperspektiv 

som Sernhede (2006) tar upp. Tradition, musik och religiösa skiljaktigheter är exempel på 

ämnen som de intervjuade lärarna i Demaku och Rahic (2010) använder för att belysa olika 

kulturer och för att eleverna ska förstå varandra. Värdegrundsfrågor anses också viktiga av 

dessa lärare, enligt Demaku och Rahic.  

Anna Maria Wallman och Vesna Mitrovic (2008) menar i sitt examensarbete i sociologi att 

mångkulturella skolor verkar vara bättre på att ta till sig den svenska kulturen än vad 

homogent svenska skolor är på att tillskansa sig ett mångkulturellt perspektiv. 

Undersökningen är genomförd genom intervjuer med två lärare från homogena skolor och två 

lärare från mångkulturella skolor. Wallman och Mitrovic menar dock att det trots lärarnas 

goda intentioner ofta handlar om en strukturell diskriminering i de mångkulturella skolorna, 

där eleverna ska assimileras för att klara sin framtid i det svenska samhället. Lärarna i de mer 

homogena skolorna anser sig inte behöva arbeta med integration av elever och därför inte för 

in ett mångkulturellt perspektiv i undervisningen, eftersom eleverna är etniskt svenska eller 

från invandrarfamiljer som redan integrerats in i det svenska samhället. Freyhult (2001) 

menar dock att ett mångkulturellt arbetssätt, där elevers olika kulturella bakgrunder 

tillgodoses, förekommer på olika sätt hos musiklärare och bör kunna göra det oavsett 

elevunderlag.  

Det arbetas för lite med mångkultur 
I Johanna Boaventura Martins och Albulena Krasniqis (2011) examensarbete på 

lärarutbildningen beskriver några intervjuade lärare att de inser vikten av att se kulturell 

mångfald som något berikande i undervisningen. Dessa pedagoger beskriver ändå att de inte 

lyckas främja denna mångfald på de sätt de vill. De anger tid och bristande kompetens som 

anledning.  

Detta tar också Emilie Törnqvist och Victoria Harrysson (2012) upp i sin undersökning, 

som är ett examensarbete vid F-6-lärarutbildningen. De har i sin undersökning intervjuat 

förskollärare och musiklärare år F-6, med olika kulturell bakgrund. Vissa av lärarna i 

undersökningen är utbildade och vissa är outbildade eller håller på att studera till en 

lärarexamen. De intervjuade lärarnas skolor beskrivs av författarna som mångkulturella i olika 

stor utsträckning. De flesta förskolelärarna och musiklärarna som de intervjuat beskriver att 

de vill och försöker arbeta med mångkultur. Lärarna lyckas olika väl, där de med ett 

tillmötesgående förhållningssätt lyckas bäst. Nyfikenhet, vilja och medvetenhet är faktorer 

som tas upp som viktiga för att nå fram till alla elever och föräldrar. De andra lärarna 

upplever bland annat att brist i deras egen kompetens sätter stopp för att arbeta med 

mångkultur i undervisningen. Kraven på dessa faktorer är också en stor utmaning, menar 

Törnqvist och Harrysson.  

Också Teresia Malm och Maria Lansenfeldt (2006) tar upp i sitt examensarbete vid 

musiklärarutbildningen att musiklärare i intervjuer uttrycker att de själva arbetar för lite med 

mångkultur och ger bristande tid och kompetens som exempel på förklaringar.  

I Emma Johansson och Jennie Lagerborgs (2008) examensarbete vid lärarutbildningen tar 

intervjuade lärare upp styrdokumentens motsägelsefullhet som en annan anledning till varför 

lärare anser detta vara ett svårt område.  
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TEORETISKA BEGREPP  
I denna del av uppsatsen definierar jag några centrala begrepp som jag anser är viktiga att 

belysa i relation till undersökningens ämnesområde. Vid analys och i diskussionen av 

undersökningens resultatpresentation och dess övergripande resultat kommer jag använda 

dessa centrala begrepp som ett ”filter”. Jag använder mig helt enkelt av dessa för att analysera 

materialet.  

Kultur 
Musikvetaren Lars Lilliestam (2009) definierar kulturbegreppet på tre olika sätt. Begreppet 

kan för det första avse de estetiska konstarterna, såsom exempelvis musik, teater, dans och 

konst. Här räknas också kulturlivet in. Lilliestam definierar även kultur som antropologi, där 

begreppet avser en helhet av religion, världsföreställningar och det som gör att människor 

tillhör en viss gemenskap eller ett samhälle. Det kan vidare innebära att bli socialiserad in i ett 

visst tankemönster, genom det vardagliga livet i samhället. Slutligen kan kultur uttryckas 

genom semiotik. Med detta menas att kultur består av människor med samma uppfattning av 

koder och tecken samt vad dessa betyder och hur de ska kommuniceras. Hit kan olika 

kulturella referenspunkter räknas, såsom berättelser, kända citat, personer och händelser. 

Lilliestam beskriver vidare att kultur innebär olika sätt att tänka, tolka och se på världen, samt 

agera och kommunicera i den. Kultur är således ett komplext begrepp, med fler än en 

betydelse.  

Kultur och identitet 

Sociologerna Rolf Lidskog och Fuat Deniz (2009) menar i sin bok Mångkulturalism att alla 

människor är en del av olika grupper och att alla formas i samspelet med andra. Kulturen som 

en människa omges av formar således denne person och hens identitet, men även kulturen 

formas och tolkas av människor. Johan Dahlström och Johnny Jakobsson (2006) menar även 

de i sitt examensarbete vid lärarutbildningen, byggd på observationer av ett kulturprojekt, att 

olika kulturella preferenser och identitet hänger starkt samman. Kulturen och människors 

identitet kopplad till denna innebär också en gemenskap, menar Lidskog och Deniz (2009). 

Lilliestam (2009) talar om att det som definierar en grupp eller kulturs gemenskap kan 

innebära en känsla av tillhörighet, men även en exkludering av människor. Det kan i sin tur i 

förlängningen leda till utanförskap, menar Lilliestam.  

Musikvetaren Ulrik Volgsten skriver att ”[e]n identitet är ingenting vi har, utan något vi 

gör, något som vi iscensätter genom att bete oss på särskilda, kulturellt betingade sätt” 

(Volgsten 2014, s. 63). Musik kan vara kopplat till identiteten och fungera som en markör av 

denna. Denna identitetsmarkering är framförallt sammankopplad med gruppidentiteter, då en 

person kan visa sin grupptillhörighet genom att lyssna på en viss musik. Gruppidentiteten har 

då även skapats med hjälp av musikstilen i sig och ibland även bildat egna subkulturer 

(Volgsten 2014). 

Mångkultur 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Mångkultur i sig är ett omdiskuterat och 

mångfasetterat begrepp. Westvall och Carson (2014) definierar mångkultur på följande sätt: 
 

Begreppet mångkultur inbegriper att olika kulturer finns inom samma (geografiska) område. 

Mångkultur kan således skildra en stor variation av perspektiv. Ett av dem är att olika kulturella 

grupper som lever sida vid sida, men sällan möts. Detta kan ibland beskriva en essentialistisk syn 

på kultur där vi förutsätts ”stanna kvar” och ”hålla fast” vid vår kulturella utgångspunkt 

(Westvall & Carson 2014, s. 108).  
 

Westvall och Carson (2014) framför också att ett mångkulturellt samhälle utgår från 

majoritetskulturens referensramar, men lämnar utrymme för minoritetskulturernas intressen. 
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Dock finns det ofta en hierarki inom ett mångkulturellt samhälle, där minoritetskulturerna på 

olika sätt får anpassa sig till majoritetskulturens ”färdigformade” samhälle (Westvall & 

Carson 2014, s. 110). Dessa tankar går att spåra till Sveriges invandringspolitik, som enligt 

Lidskog och Deniz (2009) historiskt sett utgått från att människor som kommit hit som 

arbetskraftsinvandrare eller flyktingar ska assimileras till det svenska samhället. Denna 

invandringspolitik ledde till ett utpekande av invandrare och ett ”vi” och ”de”-tänk. Med 

tiden har detta förändrats till att handla mer om integrationspolitik, där en mer mångkulturell 

modell tagit plats. Denna modell innebär enligt författarna att den kulturella mångfalden 

bejakas och att individen är demokratiskt jämlik med rätt att vara kulturellt olik.   

Enligt Lidskog och Deniz (2009) har det alltid funnits människor med olika ursprung i vårt 

land. Den globaliserade värld vi nu lever i skapar dock större möjligheter för människor att 

resa, flytta och arbeta på olika platser. Detta gör att det är allt vanligare att vi lever med 

människor med olika kulturella bakgrunder nu än tidigare. Geografisk rörlighet skapar således 

kulturell rörlighet. Denna rörlighet skapar en mindre och mer gränslös värld, där en 

gemensam global kultur utvecklas, samtidigt som den även skapar en större värld med fler 

gränser. Det mångkulturella samhället anses av vissa debattörer leda fram till den 

gemensamma kulturens förfall, medan vissa menar att samhället utvecklas och definieras av 

en demokratisk jämlikhet och kulturell olikhet. Oavsett om mångkulturalism ses som problem 

eller möjlighet, så är gemensamt för dessa perspektiv är uppfattningen att samhället har 

förändrats.  

  Genom tillgången till och mötet med andra kulturer i ett mångkulturellt samhälle ”… får en 

kultur möjlighet att förstå sig själv som en kultur bland andra” (Lidskog & Deniz 2009, s. 15). 

Det skapar således en medvetenhet om vad den egna och andras kulturer innebär. Även 

Lilliestam (2009) menar att det är i mötet med människor från en annan bakgrund än oss 

själva som vi måste reflektera över och definiera vad den egna kulturen innebär. Lilliestam 

menar att detta beror på att ”vi lär oss kulturen genom att leva i den, ungefär som fisken som 

lever i vattnet utan att tänka på det” (2009, s. 51). Här avser Lilliestam främst de 

antropologiska och semiotiska definitionerna av kulturbegreppet, som förklaras ovan.  

Interkultur 
Westvall och Carson (2014) menar att interkultur är ett perspektiv på mångkultur som innebär 

”interaktiva och interkulturella processer, där möten mellan människor med skilda etniska och 

kulturella bakgrunder förekommer och där en slags kulturell hybriditet uppstår” (2014, s. 

109). Det interkulturella perspektivet innebär också att aktivt arbeta för ett utbyte mellan 

människor med olika bakgrunder, menar Westvall och Carson.  

Etikforskaren Hans Ingvar Roth (2005) menar i sin bok Mångkulturalismens utmaningar 

att olika sätt för att bygga broar mellan kulturer och skapa en värdegemenskap är viktigt för 

att bygga en gemensam samhällsidentitet och motverka kulturell isolering i samhället. 

Interkulturella dialoger kan vara ett sätt att nå förståelse mellan exempelvis olika religioner 

och kulturer och ett sätt att nå utsatta områden (Roth 2005, s. 167-169).  

Milton J Bennett är doktor i interkulturell kommunikation och sociologi, samt grundare av 

The International Communication Institute i Portland, Oregon i USA. Enligt Bennett (1998) 

går vi människor igenom olika steg när vi utvecklar vår interkulturella känslighet i mötet med 

andra kulturer. Faserna benämner Bennett som Denial, Defense, Minimilization, Acceptance, 

Adaption och Integration. I denna utveckling går vi ifrån att förneka och inte vilja ta till oss 

det nya, till att kunna definiera den egna och den nya kulturen, acceptera och anpassa oss, 

känna oss förvirrade över vilka vi är och har blivit, till att slutligen kunna hantera situationen 

och på så sätt bli multikulturella eller interkulturella individer. Med detta menar Bennett att en 

interkulturell kompetens utvecklas, där individer lär sig att navigera inom de olika ramarna 

som de själva och deras olika kulturella sammanhang har konstruerat (ibid). 
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Att vi ibland vill skapa skillnader mellan ”vi” och ”de andra” är något som hänt sedan lång 

tid tillbaks, menar Bennett (1998). För att en grupp skulle överleva höll den samman. 

Tillhörighet till de som är oss mest lika växte sedan fram ur detta. De sociala sammanhang 

som personer befann sig i bestod oftare av människor lika dem själva och interkulturella 

utbyten var något mycket ovanligt som bara vissa kunde vara med om. Nu har samhället 

förändrats och att möta olika kulturer är en mycket större del av många fler människors 

vardag nu än förr. Ändå lever känslan av tillhörighet till de som är oss mest lika kvar hos oss. 

Stereotypiseringar och generaliseringar av människor från andra kulturer är därigenom 

vanligt. Vår vilja att dela in andra människor enligt sådana principer har att göra med att vi 

ska kunna ta in och begripa världen. Det blir för stort att tänka och hela tiden förstå att alla 

människor är egna, unika individer (ibid). Lidskog och Deniz (2009) menar att det 

mångkulturella samhället både kan upplevas som berikande och ibland som hotande. 

Interkultur i undervisning och musikundervisningens interkulturella roll 

Nyfikenhet, öppenhet, respekt och förståelse är begrepp som Andersson och Refinetti (2001) 

lyfter fram som viktiga för att interkulturella möten ska kunna berika oss som människor. En 

av de intervjuade lärarna i författarnas undersökning definierar interkulturell undervisning 

som att locka ur eleverna den kunskap de har för att berika både läraren och hela klassen. 

Samma lärare menar också att det handlar om att betona det eleverna kan bra. Språket tas upp 

som ett exempel, där läraren istället för att betona en elevs bristande kunskaper i svenska 

betonar elevens förmåga att tala andra språk. På så sätt motiverar denna lärare behovet av ett 

interkulturellt arbetssätt i undervisningen, eftersom eleverna behöver få uttrycka sig och 

utvecklas.  

”Varför skulle då just skolans musikundervisning ha en betydelsefull roll i interkulturella 

möten mellan människor och kulturella yttringar?” (Westvall & Carson 2014, s. 109). 

Westvall och Carson svarar på denna fråga genom att hänvisa till musiketnologerna Dan 

Lundberg, Krister Malm och Owe Ronström (2000), som menar att musik kan vara ett uttryck 

för, men också ge upphov till, samhälleliga förändringar. Lundberg, Malm och Ronström 

skriver också att:  
 

Musik är vårt ”nyckelhål”, vår ingång till studier av samhällets kulturella spänningsfält. Genom studier av 

musik kan vi nå kunskaper om människors liv i stort. Kunskap som kan vara svår att skaffa sig på annat 

sätt (Lundberg, Malm & Ronström 2000, s. 17).  

 

Musikjournalisten och radioprogramledaren Kalle Tiderman (2012) har i sin inspirations- och 

metodbok, Vägar till Världsmusiken, dokumenterat världsmusiklaborationer under ledning av 

musikerna Ale Möller och Jonas Knutsson. Under dessa laborationer har människor med olika 

kulturell bakgrund mötts i ett experimenterande mellan sina olika musiktraditioner. Dessa 

musiker och deras olika musiktraditioner representerar den bredd som finns i dagens 

mångfasetterade Sverige, menar Tiderman. Författaren vill uppmuntra musikutövare och 

lärare till att genomföra egna laborationer och utforska den möjlighet som de erbjuder. 

Tiderman menar att även om musikanterna inte är lika erfarna som i bokens experiment, så 

kan dessa möten vara intressanta att prova i olika pedagogiska sammanhang. De kan ses som 

övningsuppgifter för elever och en möjlighet att få prova på nya musikstilar eller instrument. 

För att lyckas med laborationerna finns det dock flera viktiga saker att tänka på, menar 

Tiderman. Exempelvis måste deltagarna själva vilja medverka och experimenten få växa fram 

istället för att pressas fram. Läraren måste vara en god ledare och väl förberedd och fokusera 

på långsiktiga resultat istället för kortsiktiga. Det är också viktigt att det händer någonting 

intressant redan i början, som gör att deltagarna upplever samspel och känner motivation till 

att fortsätta.  
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METOD 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för undersökningens metod, förberedelser och 

genomförande. Jag kommer även att redogöra för hur jag kommit fram till mitt urval, samt de 

forskningsetiska aspekter som denna undersökning vilar på.  

Förberedelse 
För att svara upp mot denna undersöknings syfte har jag genomfört kvalitativa intervjuer med 

tre yrkesverksamma musiklärare. Till mina intervjuer formulerade jag frågor med bakgrund i 

mina egna tankar och funderingar, samt i den tidigare forskning som jag presenterat tidigare. 

Dessa frågor omformulerades vid några tillfällen, till exempel efter den pilotundersökning 

som jag beskriver mer nedan. Jag valde även att dela in mina frågor i olika kategorier. Patel 

och Davidson (2011) menar att förberedelsefasen är mycket viktig för forskningen. Denna fas 

handlar om att både skaffa sig kunskap om ämnet, men också insikt i sin egen förförståelse, så 

att denna inte färgar intervjuerna för mycket. Därför försökte jag formulera frågorna på ett 

sådant sätt att lärarna kunde beskriva sin egen uppfattning och inte bli färgade av mina tankar. 

Resultatet blev intervjuer med låg strukturering med möjlighet för lärarna att tala fritt. Patel 

och Davidson (2011) menar också att en forskare under förberedelsefasen bör träna sin 

förmåga att intervjua, genom att exempelvis göra en pilotundersökning. Därför valde jag att 

genomföra en intervju en lärare med insikt i musik, genre och mångkultur.  

Urval 
Mitt urval består av intervjuer med tre yrkesverksamma musiklärare. Två av lärarna är 

verksamma på högstadiet, årskurs 7-9. Den tredje informanten var verksam på mellanstadiet 

vid intervjutillfället, men hade arbetat fyra av fem yrkesverksamma år på högstadiet. Denna 

lärare talar både utifrån ett högstadieperspektiv och mellanstadieperspektiv i undersökningen. 

Samtliga skolor har elever med olika sociala, kulturella och musikaliska bakgrunder. En av 

skolorna har en större kulturell mångfald än de andra. Denna skola har även en musikprofil 

med en musikklass per årskurs. En annan av skolorna är en friskola och den tredje är en 

landsortsskola. Jag valde lärare och skolor på detta sätt, olika typer av skolmiljöer, då min 

förhoppning var att likheter och skillnader i resonemang och tankar kring ämnesområdet 

skulle komma fram.  

Om metoden kvalitativ intervju 
Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera fenomen (Repstad 2007). I en kvalitativ 

intervju handlar det om att identifiera beskaffenheten hos någonting, till exempel att 

undersöka människors uppfattningar om fenomen (Patel & Davidson 2011). Eftersom jag har 

velat undersöka lärares egna tankar om sitt användande av genre i arbetet med att utmana 

elevers kulturella erfarenheter, så passade därför kvalitativ intervju bra som metod.  

Vid intervjutillfällena har jag använt en intervjuguide (se Bilaga 1) med vissa huvudfrågor 

och andra frågor av mer följdfrågekaraktär. Denna intervjuguide var mer som ett stöd och 

frågorna omformulerades och ställdes i olika ordning beroende på hur samtalet gick och 

informanten uppfattade frågeställningen. Detta har med intervjuns grad av strukturering och 

standardisering att göra, vilket beskrivs av Patel och Davidson (2011) så här:  

 
När vi arbetar med frågor för att samla information måste vi beakta två aspekter. Dels måste vi 

tänka på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och 

inbördes ordning. Detta kallas grad av standardisering. Dels måste vi tänka på i vilken 

utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning 

eller tidigare erfarenheter. Detta kallas grad av strukturering (Patel & Davidson 2011, s. 75, 

kursivering i original).  
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Jag har alltså använt mig av en relativt låg standardisering, eftersom jag hade färdiga frågor 

men möjlighet att variera dem. Huvudfrågorna har dock haft en högre standardisering, vilket 

innebär att de ställdes på ett mer likvärdigt sätt vid varje intervjutillfälle. Även dessa ställde 

jag dock i olika ordning vid varje intervjutillfälle, vilket också följer den relativt låga 

standardiseringen (Patel & Davidson 2011, s. 75-77). En låg grad av strukturering, det vill 

säga att frågorna ställs med möjlighet för informanterna att tolka frågorna själva och få gott 

svarsutrymme, är något som är typiskt för en kvalitativ intervju. Frågorna jag har använt mig 

av har varit av relativt låg strukturering. Informanterna har i denna undersökning getts ett stort 

utrymme att svara med egna ord, men ändå fått vägledning genom olika följdfrågor och 

exempel (Patel & Davidson 2011, s. 75-77, s. 81).  

Forskningsetiska aspekter 
Denna undersökning vilar på de forskningsetiska aspekter som beskrivs av Vetenskapsrådet 

(2011). Etik är en typ av teoretisk, reflekterad och medveten moral och forskningsetiken är 

den etik som är direkt kopplad till forskningssammanhang, menar Vetenskapsrådet.  

Informationskravet  

Innan intervjuerna ägde rum fick informanterna information om vad för typ av undersökning 

de skulle medverka i. Detta skedde redan vid den första kontakten, då jag via mejl och telefon 

frågade om de var intresserade av att medverka (se Bilaga 2). De fick också information 

direkt om att undersökningen skulle redovisas i form av en C-uppsats vid 

musiklärarutbildningen, att deras identitet skulle behandlas konfidentiellt, samt att deltagande 

i studien var helt frivilligt. De har även informerats om att de när som helst kan ta tillbaka sin 

medverkan under forskningsprocessen, men att uppsatsen sedan blir en offentlig handling vid 

publicering.  

Samtyckeskravet 

Informanterna har ställt upp frivilligt med möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande när som 

helst under processen, ända fram till uppsatsens publicering. Deras svar är därmed redovisade 

med deras samtycke. Jag utformade ett dokument, där de genom påskrift visar sitt samtycke, 

att de tagit del av vad deltagande i undersökningen innebär, att de medverkar frivilligt, och att 

de haft möjlighet att säga upp sin medverkan (se Bilaga 3). De har också fått samtycka till att 

intervjuerna spelas in och att detta endast används av mig i dokumentationssyfte, för att återge 

deras svar på ett så detaljerat och rättvist sätt som möjligt i uppsatsen.   

Konfidentialitetskravet  

I denna undersökning har jag följt Vetenskapsrådets (2011) konfidentialitetskrav. Detta 

innebär att informanternas identitet behandlas konfidentiellt i uppsatsen. De har därför givits 

andra namn än sina riktiga. Inte heller skolornas namn där lärarna arbetar kommer att framgå, 

eller de städer där skolorna befinner sig.   

Nyttjandekravet 

Informationen som samlats in under intervjuerna kommer endast att användas till denna 

uppsats. Endast jag har haft tillgång till inspelningarna av intervjuerna under processen. Efter 

uppsatsens färdigställande har inspelningarna och andra dokument där det går att utläsa 

informanternas identitet, såsom samtyckesformuläret (Bilaga 3), raderats. (Vetenskapsrådet 

2011).  

Genomförande och analys 
Efter att jag gjort en kartläggning av den tidigare forskningen, börjat precisera mitt 

problemområde och formulera mitt syfte, så påbörjades skrivandeprocessen. Parallellt med 

detta började jag utforma intervjufrågor. Jag började även leta informanter genom att söka på 

Internet efter skolor med olika stor kulturell mångfald. I min sökning hittade jag några 
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intressanta alternativ och kontaktade skolchefer, rektorer och musiklärare via mejl och 

telefon. Vid mejlkontakt så skickade jag ut informationsbrevet (Bilaga 2), för att presentera 

vad undersökningen gick ut på och för att kunna skapa ett intresse. Informationsbrevet 

utformades olika beroende på om jag skrev direkt till en musiklärare eller om jag skrev till en 

skolledare för att komma i kontakt med deras musiklärare. Jag blev även tipsad om några 

skolor och musiklärare av medstudenter och kontaktade även några personer som jag själv 

kände till sedan innan. Under tiden arbetade jag vidare med skrivandet av bakgrunden utifrån 

den forskning som jag hittat och ansåg relevant för det jag ville undersöka. 

Utifrån tidigare forskning och avgränsning till problemområde, syfte och frågeställningar, 

utformade jag intervjuguiden (se Bilaga 1) med frågor relaterade till musikämnets syfte, 

genre, mångkultur, interkultur samt inledande frågor om musiklärarens bakgrund. Syftet med 

frågornas progression i intervjuguiden var att börja i det stora och öppna upp för ett bra 

samtal. Min tanke var också att ju längre intervjuerna skulle fortgå, desto mer avgränsande till 

undersökningens syfte skulle de bli. Detta beskriver Patel och Davidson (2011) som en ”tratt-

teknik”, vilken ofta används i kvalitativa intervjuer.  

Då jag fått en informant bekräftad genomförde jag en pilotundersökning. Innan själva 

undersökningen görs går det att göra en pilotstudie, för att prova sin intervjuguide på en 

person som kan vara av relevans till den egentliga studien och ge en erfarenhet innan de 

riktiga intervjuerna genomförs (Patel & Davidson 2011). Repstad (2007) menar också att en 

pilotstudie kan vara relevant då en forskare upplever ett behov av att skaffa sig närmare 

kunskap om ämnet, innan den faktiska undersökningen äger rum. Jag genomförde således en 

pilotstudie med en lärare med erfarenhet av arbete som musiklärare i olika former, samt 

arbete med mångkulturell undervisning och olika genrer. Jag gick sedan igenom materialet, 

reviderade min intervjuguide och utvärderade min förmåga som intervjuare. Detta gav mig en 

tydligare bild av vad jag ville fråga mina informanter och gav en god hjälp i min 

forskningsprocess. Under samma vecka som pilotundersökningen genomfördes så bekräftades 

även mina två andra informanter.  

Enligt Repstad (2007) är inspelning ett bra redskap för dokumentation som möjliggör det 

för forskaren att genom transkribering i efterhand återge den genomförda intervjun på ett så 

detaljerat sätt som möjligt. Inspelningen ger enligt Patel och Davidson (2011) intervjuaren 

även större möjlighet att vara närvarande i samtalet med intervjupersonen, eftersom denne 

inte behöver anteckna i så stor utsträckning. Av båda dessa anledningar så valde jag att 

använda inspelning som dokumentationsmetod. Därför var jag tydlig med att informera 

intervjupersonerna om att jag ville spela in intervjuerna. Detta bifogade jag även i mitt 

samtyckesdokument (Bilaga 3) som informanterna skrev på vid intervjutillfället.  

En knapp vecka efter pilotundersökningen genomförde jag min första intervju. Inom två 

veckor hade också de två andra intervjuerna genomförts. Samtliga intervjuer skedde på 

respektive lärares skola och blev cirka en timme långa.  

I anslutning till intervjuperioden transkriberade jag inspelningarna av intervjuerna. Patel 

och Davidson (2011) menar att det kan vara bra att transkribera intervjuerna i sin helhet, för 

att inte missa viktiga detaljer och saker i informanternas svar som forskaren glömt eller inte 

räknat med att få fram under intervjuerna. Patel och Davidson menar dock att hela 

intervjuerna inte behöver transkriberas, om det inte upplevs som högst relevant. Därför 

transkriberade jag mycket noggrant alla delar av intervjuerna som behandlade ämnet, men 

lämnade samtal om andra saker utanför transkriberingarna. Eftersom alla intervjuer blev 

långa, så fick jag mycket data att gå igenom. Samtidigt som jag färdigställde 

transkriberingarna, fortsatte även skrivarprocessen med olika delar av uppsatsen. 

När jag transkriberat intervjuerna började jag att sortera in materialet i olika kategorier. 

Dessa baserades på intervjuernas olika frågor (Bilaga 1) och informanternas svar. När jag 

sedan skrev resultatpresentationen behöll jag några övergripande och centrala kategorier och 

såg till att samtliga informanters delar i presentationen hade samma underrubriker. Detta både 
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för att underlätta för läsaren och min egen analys. Jag analyserade sedan resultatet genom att 

noggrant läsa igenom presentationen och markera olika likheter och skillnader mellan 

informanternas utlåtanden. Dessa markerades med olika siffror och sammanställdes med olika 

tematiska titlar i ett separat dokument. Efter denna sammanställning så hade jag många olika 

teman att utgå ifrån. Bland dessa valde jag ut de mest centrala och omfattande teman, vilka 

jag utvecklade till den färdiga texten i resultatanalysen. Detta kopplade jag sedan samman 

med den tidigare forskning och de teoretiska begrepp som används i undersökningen. I 

diskussionen tog jag sedan vidare centrala delar av analysen till ett större sammanhang och 

diskuterade dessa utifrån litteraturen och egna tankar.  
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RESULTATPRESENTATION 
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet från mina intervjuer. Texten är upplagd så 

att respektive intervju, informant och skola där de arbetar presenteras var för sig. Resultatet är 

indelat i olika kategorier, som baseras på de teman som berördes i intervjuerna. 

Gustav 
Gustav är en 35-årig utbildad musiklärare som arbetar på en engelskspråkig friskola i en 

medelstor stad i Sverige. Han är just nu verksam på mellanstadiet, men har arbetat fyra år på 

högstadiet på en kommunal bruksortsskola i samma län. Gustav menar att elevunderlaget 

består av elever med olika musikalisk och kulturell bakgrund. Flera elever är verksamma i 

den kommunala kulturskolan. Gustav menar också att den sociala bakgrunden är olika hos 

eleverna, men de flesta är väldigt studiemotiverade och har goda hemförhållanden. Detta 

märks i den goda föräldrakontakten skolan har. Gustav sjöng och lyssnade mycket på musik i 

sin familj, som hade ett stort musikintresse och engagemang i en musikaliskt aktiv kyrka. Han 

spelade i garageband från högstadiet till efter gymnasiet, studerade musik i musikklass från 

årskurs 4 och sedan vidare på folkhögskola och musikhögskola. En jämförelse mellan den 

högstadieskola han arbetat på tidigare och det mellanstadium han nu är verksam på framkom 

under intervjun och kommer även att tas upp i denna resultatpresentation.  

Att uppnå musikundervisningens syften 

Gustav tycker att upplevelse är det allra viktigaste i musikundervisningen, något som han 

uppfattar att läroplanen inte tar upp. Han tycker också det är viktigt att eleverna får vara med 

och känna glädje och känslan av att ”få de här bitarna på plats” när människor samspelar och 

musicerar med varandra. Gustav upplever dock att inte alla elever får chansen att uppleva 

detta, eftersom timplanen och kursplanen enligt honom inte stämmer bra överens. 

Musikämnet är ett av de ämnen i skolan som har minst tid, enligt Gustav.  

För att uppnå det syfte som Gustav tycker är viktigast, så försöker han vara drivande och 

motivera eleverna. Att vara en inspiratör ingår också i Gustavs mål som lärare och han vill att 

musiklektionen ska vara en trevlig stund. Sett rent praktiskt är en stor del av innehållet på 

Gustavs musiklektioner att eleverna får sjunga, spela gitarr och ensemble i helklass.  

Utifrån några olika frågor framgår det att Gustavs huvudsakliga arbetssätt med att utmana 

elevers kulturella erfarenheter är reflekterande samtal om identiteten i relation till musik. Som 

en del av detta arbetssätt genomför Gustav ett undervisningsupplägg där han presenterar vad 

han lyssnade på som liten, som tonåring, för några år sedan och idag. Detta sammankopplar 

han med bilder på honom själv från alla dessa olika tidpunkter. På så sätt vill han förmedla att 

det sker en utveckling över tid. Gustav berättar att han efter denna presentation brukar låta 

eleverna prata om vad de lyssnade på för några år sedan och hur det ser ut idag. Sedan tar han 

även upp musik som han själv inte uppskattar idag, men som han tänker sig att han kanske 

kan göra i framtiden. Han brukar då även prata om folkmusik. Som tonåring och lite äldre 

ansåg han det som något ”töntigt” och något han aldrig skulle kunna lyssna på. Idag så lyssnar 

han ändå en del på folkmusik och tycker det är väldigt bra. Gustav menar att han med tanke 

på detta kan lyssna på mycket annat i framtiden också. De brukar sedan diskutera vidare kring 

om eleverna kan tänka sig att i framtiden lyssna på musik de inte gillar idag. Hela projektet 

brukar ge eleverna en tankeställare och att de får reflektera över sitt lyssnande och sin 

identitet lite grann, menar Gustav och exemplifierar:  

 
”Ah, nu ska vi fundera lite. När jag ska förklara det här för er, så tänker jag på hur ni ska förstå 

att det här blir en utveckling. Så idag ska jag visa er musik som jag tror att jag om 30 år kanske 

skulle kunna uppskatta, men som jag idag tycker är skräp”. Och då spelade jag upp lite John 

Cage. Så vi pratade en del om det, den utvecklingen och jag försökte säga att, jag frågade dom 

om dom tyckte: ”Tänker ni att det här är unikt för mig, att man kan ha den här utvecklingen?” 

Och det förstod dom ju att så är det ju inte. Så jag sa det att ”Ah men opera, tror ni att ni skulle 
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kunna lyssna på det om trettio år? Är det helt omöjligt att ni skulle kunna göra det?” Och då var 

det ju några som sa nej och en del sa, funderade ju lite så här ”Ah, ah, jo. Na, kanske”  

 

En aspekt av musik och identitet kan vara att en person vill identifiera sig med en viss stil och 

därför har på sig en viss sorts kläder och lyssnar på en viss sorts band eller musikgenre, menar 

Gustav. Det finns en slags kultur i identiteten. I viss utsträckning tar han i sin undervisning 

också upp musik med tydligt ursprung i vissa etniska kulturer, såsom brasiliansk och 

afrikansk musik, även om Gustav själv upplever att han skulle kunna göra det mycket mer.  
 

Det är ju, finns ju en kultur i sin identitet så klart. Man är hårdrockare eller man är hiphoppare 

eller man identifierar sig med vissa stilar. Man är emo eller vad man nu är liksom. Ja och kopplat 

till det så har man häng på brallan eller nitbälte liksom… Det är ju en viss kultur, men jag tänker 

om du tänker etnisk kultur så skulle man ju, skulle jag önska att jag kunde göra mer sånt 

egentligen. Det vi har gjort med 4:or och 5:or är väl att vi till exempel har sjungit afrikanska och 

lite brasilianska sånger och lite såna saker.  

 

Det går att få ut mer av att prata om musik och identitet med högstadieelever, än 

mellanstadieelever, eftersom de kommit längre i sin medvetenhet om denna, säger Gustav. 

Nior kan reflektera mer över saker och ting, tror han. I och med att elevers 

identitetmedvetenhet ökar på högstadiet, får också musiken troligen en större roll under denna 

tid. Gustav har dock en känsla av att högstadieelever generellt sett är lite mer styrda av roller 

och status än vad elever är på mellanstadiet. På mellanstadiet är eleverna entusiastiska kring 

allt som händer och det blir därför en mer spontan känsla i undervisningen, säger Gustav. 

Högstadieeleverna är mycket mer bekymrade över om saker anses som ha hög status i 

gruppen, vilket hämmar spontaniteten och att de inte vågar visa om de tycker något är bra.  
 

Jag har kanske en fördom där, men jag har gjort det här med 6:orna tidigare också och… det 

börjar bli lite… Kanske inte så mycket i 6:an, men i 7:an där tycker jag att det börjar bli ganska 

tydligt att man inte vågar sjunga på samma sätt och det är viktigt att vara, ja en… en cool person 

kanske. Eller ha en viss form av status i gruppen.  

 

Det Gustav vill förmedla med att arbeta med musik och identitet, samt ta upp alternativa 

stilar, är att öppenhet och att inte ”stänga dörrar” gör att eleverna kan upptäcka nya saker. Den 

”musikaliska upplevelsen” har varit viktig för honom personligen och han vill att även 

eleverna ska få chansen att få sådana starka upplevelser. Detta är något som kanske inte all 

kommersiell musik erbjuder, menar Gustav. Det ger även stor glädje att lyssna på väldigt 

olika musikstilar, menar Gustav. Öppenheten mot ny musik upplever Gustav är större bland 

elever som är vana vid musik hemma.  

Genreanvändning i musikundervisningen 

De musikstilar som Gustav spelar med eleverna är mest pop, rock, blues och house. På 

lektionerna sjunger de också afrikanska sånger, brasilianska sånger och lyssnar på blues, 

folkmusik och olika sorters klassisk musik tillsammans. Gustav tar även upp musik från 

filmer som eleverna känner igen för att hitta kopplingar till symfoniorkester och dirigering 

och på så sätt leda över till den klassiska musiken. Eleverna själva lyssnar mycket på det som 

finns med på topplistorna.  

 
G: Det är svårt att få elever att titta på andra kulturer eller genrer än det som finns representerat 

på topplistor på till exempel Spotify eller radio. Och det är ju en nackdel ibland, kan jag tycka.  
D: På vilket sätt?  

G: Nej, men för att det är det som matas och det som man får ta del av hela tiden.  

 

På frågan om varför musikundervisningen ska innehålla olika genrer eller inte, framkommer 

att Gustav anser, både utifrån sig själv och utifrån läroplanen att musikundervisningen bör 
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innehålla olika genrer eftersom det ”berikar”. Det kan öppna upp för det som kanske är 

”konstigt eller främmande”. Genom att arbeta med genrer kan man också hitta ”guldkorn” i 

nya stilar och därigenom få möjligheten till nya, oväntade musikaliska upplevelser.  

 
Ah, men du vet ju själv i sådan här musik där man bara får gåshud i hela kroppen! Alltså den 

känslan är obeskrivlig, när man får det där ruset i hela kroppen av musik som är bra.  
 

På mellanstadieskolan har eleverna generellt varit mer öppna för ny musik än eleverna på 

högstadiet. Vad det beror på exakt kan Gustav inte svara på, men han försöker belysa mer 

alternativa stilar för eleverna. Till exempel så jämförde han den bluesmusik som en 

högstadieklass arbetade med mot den hårdrock som några elever redan lyssnade på. Han 

förklarade att rock och hårdrock är en utveckling från bluesen och visade exempel på när 

hårdrocksgruppen Megadeth spelade solo med samma skala som används i bluesen.  
 

Jag hade några elever på landsorten som, där jag förklarade för dom så här ”Ja men du, det här är 

ju samma låt som Megadeth spelar här. Det är ju exakt! Spelar du den här bluesskalan eller 

pentatoniska skalan, då kan du spela solo på den här låten”. Ja och när den polletten trillade ner 

på de grabbarna, då var det ju liksom så här: ”Ah!”. Då gick de hem och övade som galningar så 

var de skitbra på det.  

 

Musik ”förenar” också säger Gustav. Han förklarar detta med att om man träffar en svensk 

som varit i samma land som en själv, så finns musiken från det landet som en gemensam 

nämnare att samtala och förenas kring. Musiken kan också förena genom att vara ett viktigt 

inslag eller en knytpunkt i olika sociala sammanhang, enligt Gustav.  

När jag frågar om Gustav ser användandet av genre eller musik från olika delar av världen 

som en del av arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter, svarar han med ett 

snabbt och övertygat ”Självklart!” och betonar att det är enklare att skapa en relation med en 

ny musikstil om man spelat den först.  
 

Det är ju klart att om de får spela och uppleva så har man ju en relation till en genre på ett helt 

annat sätt! 

 

Gustav säger att även om vissa elever inte tilltalas av musiken till en början, så kan de genom 

att spela musiken ändå få upp ögonen för det på något sätt för vad som är bra och även vilken 

”skill”, eller färdighet, som krävs för att faktiskt framföra genren. Elever i fyran och femman 

sjunger oftast för fulla halsen oavsett vilken låt eller genre det är, säger Gustav.  

När vi talar om vad det finns för utmaningar och möjligheter med att använda genre för att 

utmana elevers kulturella erfarenheter, så säger Gustav att han på mellanstadieskolan hittills 

inte mött så negativa attityder mot ny musik. På landsorten så var det svårare. Där krävdes det 

inte mycket för att något skulle vara ”töntigt” i elevernas ögon. Gustav menar att det återigen 

kan ha att göra med ålder och även ”identitetsmedvetenhet”, som han säger. Med detta menar 

Gustav att elever börjar tänka mer på vad kompisarna tycker på högstadiet, om en musikstil 

eller låt är töntig eller inte.  

Det som Gustav beskrev som en utmaning i arbetet med att utmana kulturella erfarenheter 

med hjälp av genre, kan också förena. Det är inte bara negativt att många elever lyssnar på 

samma musik. Den musiken blir en symbol för den tiden, menar Gustav. Han minns själv 

fortfarande viss musik som spelades mycket under hans uppväxt, konserter som han gick på 

och sociala sammanhang där den typiska musiken var ett viktigt inslag. 
 

Det behöver ju inte vara en nackdel att ens kompisar tycker om en viss musik, […] det är ju trots 

allt ett sätt att växa upp också och det kopplas ju otroligt mycket minnen till det man har gjort 

tillsammans med andra. Hur kul och spännande det var att träffa nya människor och få gå på den 

här konserten tillsammans, eller dra iväg på den här festen och bara stå och hoppa som en 

galning. Så mycket roliga grejer som man har gjort där musiken har varit en så stor viktig del.  
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Det är dock vanligt att vi är styrda av samhället, menar Gustav. Exempelvis kan grupptryck 

göra att vi kan missa musik som vi egentligen skulle tycka om. Han säger att han dock 

upplevt en breddning och utveckling i sitt lyssnande över tid, vilket gjort honom mer sugen på 

ny musik. Så han ställer sig själv frågan:  

 
Så att… vad finns det kvar? Det finns ju hur mycket som helst! Som man inte, som man har 

missat liksom.  

 

Han påpekar dock att ämnet är ganska så abstrakt, eftersom det har med mognad att 

göra. Gustav säger att smaken och lyssnandet förändras och även elevernas förmåga 

att koppla ihop ”de här sakerna”. Själv var han inte öppen mot alla genrer eller band 

han heller när han var i elevernas ålder.  

Elevernas olika bakgrunder och dess påverkan på musikämnet 

På frågan om vad Gustavs elever på den nuvarande och den förra skolan har och hade för 

olika typer av social, kulturell, musikalisk och etnisk bakgrund och hur detta påverkar 

undervisningen, kommer Gustav in på att eleverna på de båda skolorna har med sig musiken 

på något sätt. Alla har en relation till musik, menar Gustav. Hans elever brukar till exempel 

säga att musik utan dataspel inte skulle vara samma sak.  
 

Jag skulle vilja säga så här att med musiken, den bär alla människor med sig på ett eller annat sätt. Fast 

man kanske inte är så medveten om det. […] Jag menar, alla lyssnar ju på musik på ett eller annat sätt och 

jag tror att alla människor mer eller mindre får utlopp för sina, av känslor eller vad det nu kan vara, via 

musiken.  

 

Några saker som skiljer skolorna åt är engagemanget från elever och föräldrar, samt elevernas 

sociala, kulturella och etniska bakgrunder. 

 
Skillnaden mellan de här två skolorna, nu generaliserar jag lite, men det jag ser är att man har ett 

större engagemang hemifrån vad gäller skolan generellt. Sen om det är ett kulturellt engagemang 

eller om det bara är ett skolengagemang, det är kanske lite tidigt för mig att säga […] Om man 

tittar på de här två skolorna som jag har jobbat närmast nu då så är det ju, så skiljer det sig ju 

ganska mycket vad man har med sig hemifrån kanske eller vad man har för sociala förhållanden. 

Det är mycket större kulturell och etnisk mångfald i staden x än vad det är i bruksorten y. Ja, 

trots att bruksorten y har haft ganska mycket ensamkommande flyktingbarn, men det 

segregerades ganska så mycket… 

 

Gustav menar att den sociala bakgrunden kan ha betydelse för hur vana eleverna är vid kultur. 

Han tror att om en elev kommer från ett ordnat hem med bättre ekonomiska förutsättningar, så 

har denne fått med sig mer kultur än en elev från ett hem med sämre förutsättningar och 

struktur. De barnen hamnar dessutom oftare i kultur- och musikskolor och får mer möjlighet 

att ta del av olika sorters musik och satsa vidare på musiken. På hans nuvarande skola i staden 

är fler elever med i kulturskolans verksamhet än på landsortsskolan. Gustav menar att han 

förstår att om hemförhållandena är tuffare, om eleven har en ensamstående förälder till 

exempel, så kanske det inte finns tid eller möjlighet att ta del av kultur i samma utsträckning.  

Mångkultur och interkultur i musikundervisningen 

Jag frågar Gustav om vad han tänker om allt vi pratat om under intervjun i relation till 

mångkultur och interkultur. Interkultur är ett nytt begrepp för Gustav, men när jag utifrån min 

bakgrund i uppsatsen beskriver begreppet tycker han att det låter som mer ”berikande” än 

mångkultur. Vi samtalade vidare kring begreppen på följande sätt:  
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G: Interkultur hade jag faktiskt aldrig hört förut. Mångkultur har man ju hört, men det med 

mångkulturella samhället, vad säger det egentligen? Det känns ju mer som att det är en… ja men 

så är det ju! Det är ju ett mångkulturellt samhälle.  

D: Vad var dina tankar kring just mångkultur, hur tänker du kring det begreppet bara? 

G: Ah men det första som dyker upp i mitt huvud är ju att vi har i det här landet har många 

människor från olika delar av världen. Sen hur mycket man tar del av deras kultur, det är ju ändå 

ganska lite faktiskt. Och i skolans värld, då skulle man ju kanske kunna bjuda in en någon indisk 

person som kommer hit och spelar sån här… vad heter det, tabla, eller vad heter det? Ja. Nä, men 

generellt så använder skolan sig inte av det som finns i samhället vad gäller det. […] Jag önskar 

jag skulle göra det men jag har för mycket andra grejer som måste falla på plats först känner jag. 

I de bästa av världar kanske det skulle fungera tillsammans.  

 

Gustav menar att allt som innebär att ta kontakt med någon utifrån handlar om tid, 

engagemang och energi och att det dessutom finns mycket annat som måste hinnas med först. 

Han talar om att det kan ge positiv energi om projektet blir lyckat, men att detta är svårt att 

veta innan. Denna ovisshet är en aspekt som påverkar att inte sådana projekt genomförs. 

Gustav tar också upp att man som lärare måste ha kontroll över situationen och att känna sig 

trygg.  

Gustav säger att han inte arbetar så mycket med det kulturella utbytet mellan elever 

klassen. Han säger att han måste blir bättre på det, men kommer på några nya idéer när vi 

fortsätter prata om ämnet.   

 
D: Hur skulle ett utbyte mellan elever med olika bakgrunder kunna se ut i din undervisning?  

G: Jag tänker att det man skulle kunna göra är ju en ren och skär genre, alltså att man får utgå 

ifrån de elever man har. Om man har en elev från Iran: ”Ah, då får du ta med dig eller prata om 

ett instrument som är typiskt för Iran.” Eller be denne att spela upp iransk folkmusik eller en 

iransk sångare eller vad det nu kan vara. Det har inte jag tänkt så mycket på faktiskt. Men att 

använda sig av det som faktiskt finns. […]. Om man ändå ska göra en sådan här lyssningsgrej till 

exempel där de ska få spela upp sin musik, så då är väl det ett jättebra att utnyttja det och koppla 

ihop många olika mål. Så det är ju en jättebra idé!  

 

Det är generellt viktigt att i musikundervisningen tala elevernas språk och hamna på deras 

nivå, fortsätter Gustav. Annars kan saker som kultur och genre bli abstrakta, eftersom det ofta 

handlar om att sätta ord på känslor. Eleverna kan mognadsmässigt ha svårt att sätta ord på 

saker och ting, säger Gustav. Men exempel på arbetssätt kan vara att spela upp musik och 

koppla den till teman som politik och revolution. Historier om bakom låtarna, exempelvis 

negro spirituals och kampsånger, gör att eleverna kan få reda på att musik har använts på 

otroligt många sätt, säger Gustav. Det förstärker upplevelsen också och gör att eleverna lättare 

kommer ihåg det senare. Det väcks kanske ett intresse i det också för exempelvis personerna 

bakom musiken och dess betydelse, menar Gustav.  

 
Sådana stories kopplat till musik förstärker ju väldigt mycket. En bra story bakom ett 

musiklyssnande till exempel, gör ju faktiskt att eleverna kan hänga upp sig på någonting och 

komma ihåg saker och ting. Och så väcks kanske ett intresse. ”Ah, vem var Viktor Chara då? 

Vad gjorde han för någonting? Vad sjöng han? Vad hade han för betydelse?”. Till exempel.  

 

Vi kommer också in på vad Gustav tror att musikundervisningen skulle vinna på att ha ett 

mångkulturellt eller interkulturellt perspektiv.  

 
Nej, men man plockar in ett kanske, ett empatiskt tänk också. Kopplat till arbetssånger eller 

negro spiritauls till exempel. Att man får ett större perspektiv på hur människor är, har haft det 

eller har det i olika kulturer.  
 

Gustav säger att det under intervjun väcks mycket tankar om området, men att det inte är helt 

självklart hur det ska arbetas med rent praktiskt i undervisningen. Det är lätt att det blir 

abstrakt, menar Gustav.  
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Maria 
Maria är 43 år och arbetar på en landsortsskola i en mindre kommun i Sverige som angränsar 

till flera medelstora städer. Hon arbetar på högstadiet årskurs 7-9 med elever med olika 

sociala bakgrunder. Många elever har tuffare förhållanden hemma, där problemen med 

familjen är många och stödet från föräldrarna är mycket svagt enligt Maria. Få elever har 

någon musikalisk bakgrund och utövar musik på fritiden. Maria menar att skolan mestadels 

har elever som är etniskt svenska, men har ett tiotal elever med annan etnisk bakgrund. Maria 

är uppväxt i en musikalisk familj med frikyrklig bakgrund, som enligt henne inneburit att hon 

alltid haft musik runt omkring sig. Redan när hon gick i årskurs 3 och började ta 

tvärflöjtslektioner bestämde hon sig för att arbeta med musik och människor. Att hon 

förverkligat sin dröm är någonting hon berättar för eleverna för att motivera dem att det är 

möjligt. Hon studerade musik och musikterapi på folkhögskola och sedan 

musiklärarprogrammet på musikhögskola. Hon har arbetat mest på högstadiet sedan examen 

1997, men även på kulturskola under en tid.  

Att uppnå musikundervisningens syften  

Maria tycker att det viktigaste syftet med musikundervisningen är att ge eleverna en 

musikupplevelse.  
 

Jag kan tycka att ge eleverna en upplevelse, en musikupplevelse, är det viktigaste. […] Känslan i 

salen när man spelar ihop och hittar det där svänget, när alla liksom är med på rätt ställe, då är 

det häftigt. Då får de en upplevelse som de inte får någon annanstans.  

 

Känslan på musikundervisningen är unik, menar Maria. Många elever får inte uppleva den 

någon annanstans, såvida de inte spelar i band eller liknande. Det är dock ovanligt att eleverna 

musicerar på annat håll. En anledning är att det knappt finns någon form av frivillig 

musikundervisning på orten efter den kommunala musikskolans nedläggning, säger Maria. 

För att uppnå denna musikupplevelse, som Maria ser som det viktigaste syftet, lägger hon 

mycket fokus på ensemblespel i årskurs 7. Ensemblespelet är också det moment som hon 

tycker är viktigast utifrån läroplanen. Hon motiverar det med att ”det är så mycket som 

kommer självmant”, som att visa hänsyn, vänta på sin tur och att lära sig lyssna.  

Hon vill även att eleverna ska få med sig de termer, som vad ett band på gitarrhalsen eller 

ett ackord är och andra grundläggande saker som behövs för att musicera. Många elever 

kommer från andra skolor i närheten och nivån varierar väldigt mycket. Maria tycker därför 

att det är viktigast att utnyttja den begränsade tiden till att spela så mycket som möjligt i 

årskurs 7, även om det innebär många utmaningar.  

Maria upplever att hon får kämpa för musikämnets status, vilket också är en utmaning för 

undervisningen. Den är inte likvärdig mellan praktisk-estetiska ämnen och teoretiska ämnen, 

menar hon och ibland märks det och ibland inte. 
Maria tycker att frågan om hur hon arbetar med att utmana elevers kulturella erfarenheter 

är svår, men kommer sedan fram till följande.  
 

… Lite kulturella erfarenheter […] kan jag tycka att jag vidgar genom att ha musikpresentation. 

Då handlar det ju inte om elevernas eget spelande, utan att de ska lyssna på vad andra lyssnar på. 
 

Musikpresentationerna, som är en del av detta arbete, handlar alltså om att eleverna delar med 

sig av musik till varandra. Maria säger också att eleverna måste acceptera varandras 

musiksmak genom att inte säga några negativa kommentarer under presentationerna. Varje 

lektion presenterar en elev en ny låt, då de även måste motivera vad i låten som är bra. På så 

sätt kan eleverna vidga vyerna för sitt eget tyckande också, menar Maria.  

Utifrån lite olika frågor under intervjun framkommer det att Maria ofta uppmuntrar 

eleverna med annan kulturell bakgrund att visa upp musik från sin hemkultur och tillfrågar 

dem även om de kan lära ut danser, som en del i det som hon själv benämner som att ”vidga 
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kulturella vyer”. Även detta är en del av arbetet med att utmana elevers kulturella 

erfarenheter.  

 
Vi har ju en del elever med annan kulturell bakgrund och de väljer oftast musik från sin kultur. 

De frågar mig: ”Ska jag välja en poplåt eller ska jag välja en låt från min kultur?”. ”Självklart!” 

säger jag då. ”Välj en låt från din kultur, för det berikar ju oss andra mer än en vanlig poplåt”. 

[…] Så man tar liksom nytta av deras kunskaper som de har med sig.  

 

Vad som är gammal och ny musik är något som de också diskuterar i undervisningen. Maria 

säger att elevernas definition av en gammal låt är att den är ett par år. Att ta upp äldre musik 

som eleverna inte hört är också ett sätt att vidga vyerna kulturellt, menar Maria.  

 
Jag menar, bara det här att köra en gammal rocklåt från 40-50-talet är ju också kulturell 

utveckling för dagens tonåringar. För de har inte hört den innan, de tycker ju att det är 

skitgammal musik. Men för en annan så är det ju inte så väldigt gammal musik. När de tycker att 

det är en gammal låt, då är den ju från 2010. Så att det är också ett sätt att vidga vyn kulturellt.  

 

Ibland har elever med sig omgjorda versioner av gamla låtar och tror att de är nya. Maria 

tycker att det är lite kul att då visa upp originalversionerna och menar att det också kan ge nya 

perspektiv för eleverna. Maria berättar även om egna erfarenheter för eleverna och att det inte 

fanns CD-skivor förr, utan istället LP och bandspelare istället till exempel, vilket eleverna 

också kan bli förvånade över.  

Genreanvändning i musikundervisningen 

I klassrummet får eleverna oftast spela och lyssna på det Maria benämner som pop och rock. 

På grund av att det funnits dåligt med tid och Maria inte förrän pågående läsår fått ha musik 

med eleverna alla tre åren, har hon varit tvungen att ta bort vissa moment för att uppnå målen. 

Exempelvis världsmusik och annat som känns lite utöver har därför inte hunnits med. Maria 

skulle vilja arbeta med det mer. När eleverna går i årskurs 8 och 9 skulle kanske 

världsmusiken kunna användas, menar Maria, eftersom eleverna redan fått med sig en del 

spelmässig förståelse och då lättare kan föra en dialog. I arbetet med pop- och rockgenrerna 

som Maria fokuserar på, inkluderas dock fler genrer. Ett sätt som Maria arbetar med olika 

genrer, är att eleverna skriver blues och raptexter och sedan framför dem. Den ovan nämnda 

musikpresentationsdelen är också en del i arbetet med olika genrer, likaså musikhistoria.  
 

Däremot när man går igenom rock-och popens historia, så har man ju pratat om liksom 

blandningar och att man hämtat influenser från olika delar av världen och blandat upp. 

 

När jag frågar Maria varför hon tycker att musikundervisningen ska innehålla olika genrer, 

säger hon att det är viktigt att eleverna får med sig mer än bara en sak. På olika sätt försöker 

hon visa att det finns olika stilar. Till exempel så tittar hon och eleverna närmare på rock- och 

popens utveckling genom tiderna, från slaveriet fram till 70-och 80-talet. De lyssnar och 

pratar om varje ny musikstil. Där har de bland annat diskuterat kring dagens stilbegrepp RnB 

jämfört med 40-talets rhythm and blues, som är ursprunget till detta uttryck.  
 

Så när de blir nyfikna på en sån grej, då kan jag tycka att man ändå sått ett litet frö. För då undrar 

de ju någonting.  

 

Hon relaterar dåtid till nutid och kopplar samman termer och historisk betydelse för musiken.  

”Eleverna behöver ha vidgade vyer”, säger Maria. När de spelar äldre låtar så är det inte heller 

någon som har några direkta invändningar, utan det blir oftast roligt. Ibland dyker det också 

upp låtar som eleverna faktiskt känner igen. Vissa elever har föräldrar som lyssnar en del på 

rock och blues. Maria berättar om en elev som blev väldigt glad då hen äntligen fick spela sin 
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pappas favoritlåt på musiklektionen. Pop och rock har dessutom färdighetsmässiga fördelar 

som gör att det är lättare att använda det i undervisningen, säger Maria.  

 
Sen är det ju tacksamt att hålla sig inom rockgenren, för att det oftast är väldigt lättspelat. Det är 

lättsjunget, det är inte så svår musik. Pop och rock, det är liksom bara ”Ah wusch, nu kör vi!” […] 

Och jag tror att har man ett syfte med varje låt som man kör så spelar det ingen roll, även om man 

blir insnöad i sin lilla fyrkant på pop och rock. 

 

Hon motiverar alltid syftet med låtarna för eleverna och undviker på så sätt också negativa 

kommentarer. Exempelvis kan ett syfte med en låt vara att den innehåller en ackordsrunda 

som tacksamt går om och om igen. Maria säger också att man inte behöver spela den 

häftigaste låten varje gång, utan huvudsaken är att eleverna hittar varandra. När klassen får till 

ett sväng tillsammans blir det en musikalisk upplevelse på riktigt.  
 

Det är ju då den här upplevelsen kommer. ”Ja men vi spelar ju! Det är ju kul! Det är skitfränt!” 

 

Så här svarar Maria på frågan om vad hon anser uppnås genom att ta upp olika genrer i 

musikundervisningen:  
 

Du kan ju vidga elevernas syn på musik, för de är ganska enkelspåriga. De lyssnar gärna på det 

som är nu och inget annat. Ibland finns det ju elever som lyssnar på musik tillbaka i tiden, typ 

80-tal kanske, och tycker att det är ganska fränt.  
 

Inte många elever går utanför pop- och rock-genrerna. Maria menar att eleverna kan ha en 

snäv syn. Det som inte passar in i deras musikvärld är per automatik dålig musik. Hon säger 

att det snarare handlar om att lyssna in sig på musiken och att konserter på skolan skulle 

kunna vara ett verktyg för att öppna upp ett ”merbegär” efter musik som är ny för eleverna.  
 

M: Jag hävdar att det finns ingen bra och dålig musik. Det handlar om att du inte är inlyssnad. 

Du kan alltid lära dig att lyssna och börja tycka om någonting som du inte har lyssnat på, om du 

motar bort ordet dålig från början. Tror jag. Man skulle ju vilja vidga deras vyer ännu mer och 

kanske plocka hit lite folk som sjunger och spelar för eleverna. Lite världsmusikaktigt, blanda 

lite. Nu är det ju som det ser ut med ekonomin och inte heller så lätt att hitta folk alla gånger.  

D: Vad skulle en konsert med till exempel ett världsmusikband som kommer hit kunna skapa hos 

eleverna?  

M: Jag tror att det skulle kunna skapa ett litet merbegär, att de vill veta mer. Att kanske så ett 

litet frö av nyfikenhet. Kanske inte hos alla, men hos några stycken. Och jag tror att det inte 

alltid behöver vara världsmusik. I våras så hade vi besök av en slagverksorkester, där det var 

ungdomar som spelade. Och bara det blir ju en aha-upplevelse för våra barn, där det inte finns 

någon musikskola i landsorten överhuvudtaget.  

 

Vi talar också om hur den musik som eleverna lyssnar på påverkar musikämnet. Maria vill att 

eleverna ska få känna sig delaktiga när det gäller valet av musik. ”Dagens musik” är å andra 

sidan väldigt svårsjungen och väldigt elektroniskt producerad, vilket är svårt att återskapa 

med deras förutsättningar. Maria försöker förmedla till eleverna att musiken får göra på deras 

eget sätt istället.  

 
Men dagens musik tycker jag är klurig att ta med som ensemblelåtar. Mycket av det är ju trots 

allt skapat datormässigt, vilket gör att det inte är så lätt att sjunga eller spela till. De vill gärna att 

det ska låta som det gör på Spotify och det funkar liksom inte. Det får man ju förbereda dem på, 

att ska man ta en låt som är liksom dagens poplåt, ja men då får det bli på vårt sätt, i vår grupp. 

Liksom, med våra förutsättningar. 
 

Ibland uppstår situationer på grund av att vissa sångtexter är olämpliga, enligt Maria. 

Exempelvis kan låtar med sexistiska utlåtanden mot kvinnor dyka upp vid 

musikpresentationerna. Ofta är eleverna inte medvetna om vad texten egentligen betyder. 
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Därför får de tillsammans översätta texterna, för att eleverna ska förstå budskapet i låtarna. 

Hon kallar detta också en kulturkrock, mellan grova raptexter och henne själv och att texterna 

också kan representera en kultur. De svenska raptexterna är ofta lite mildare, menar Maria. 

Annars menar hon att musikpresentationerna berikar henne som lärare och lyssnare, genom 

att hon själv får upp ögonen för ny musik. Hon känner att hon personligen har mycket nytta 

av momentet och troligen mer än vad eleverna själva är medvetna om.  

När jag frågar om Maria ser användandet av genre eller musik från olika delar av världen 

som en del av arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter, så instämmer hon men 

tvekar något. Hon ser det som en del av arbetet, men upplever en brist i sin egen kompetens 

vad gäller exempelvis världsmusik för att kunna arbeta med det mer.   

 
Det är det ju! Det är ju utvecklande. Men eftersom jag jobbar så lite med det, tycker jag själv… 

så är det svårt. Jag skulle behöva ha mer erfarenheter, mer på fötterna helt enkelt. Mer kunskap, 

mer fortbildning för att känna att jag skulle kunna ta mig an ett större sjok med världsmusik till 

exempel. Jag behöver ha mer erfarenhet känner jag. Jag är nog lite feg där så om jag ska vara 

helt ärlig och det ska man ju.  

 

På frågan vad arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter genom användning av 

olika genrer innebär för möjligheter och utmaningar, så talar Maria om en utmaning, som 

samtidigt är en möjlighet. Nämligen att få upp ögonen för musik från andra länder.   
 

Utmaningen är väl att få med sig elever på det, att de ska få en aha-upplevelse utav det. Om de 

tycker att det är bra eller inte, det är strunt sak samma, men att de tänker till: ”Jaha, det finns 

annan musik också som inte bara kommer ifrån USA”.  

 

Maria berättar om ett exempel där hon visat eleverna en balkangrupp som spelar 

poplåtar på balkanvis och att eleverna uppskattat detta. När eleverna får en ”aha-

upplevelse” så känner Maria att hon har nått en bit på vägen. Samtidigt så känner hon 

sig väldigt ”rotad” i pop- och rock och uttrycker återigen att hon känner sig begränsad 

när det gäller att få in världsmusik i undervisningen. Maria säger också att de inte 

lyssnar eller spelar i några udda taktarter, som enligt henne är vanligt i världsmusik, 

eftersom eleverna har tillräckligt svårt att spela i vanlig fyrtakt. Det är lättare att 

genomföra något rytmiskt moment, vilket hon också har prövat med eleverna. Hon får 

lite idéer under intervjun och säger att det skulle vara häftigt att verkligen spela något i 

udda taktart. För att komma dit tror Maria att de får börja med att gå i taktarterna, 

något som hon också provat med eleverna. Det kan dock vara svårt även det, menar 

hon.  

Elevernas olika bakgrunder och dess påverkan på musikämnet 

När jag ber Maria beskriva vad eleverna har för social, kulturell, musikalisk och etnisk 

bakgrund och hur det påverkar undervisningen, säger hon att elevernas sociala bakgrunder ser 

väldigt olika ut. Många har svåra hemförhållanden och föräldraproblem. Några elever har 

annan etnisk och kulturell bakgrund och Maria försöker få in deras perspektiv i 

undervisningen på olika sätt. Några få har någon musikalisk bakgrund, men det hade kunnat 

vara fler om kulturskolan funnits kvar. Vissa elever ifrågasätter ibland musik, kanske tack 

vare den brist på musikalisk bakgrund de har eller att de redan anser sig veta att de ska arbeta 

med något helt annat som vuxna. De undrar vad de ska med musik till egentligen. Då kopplar 

Maria det till schemat och skolveckan och frågar eleverna hur det skulle vara om de bara hade 

teoretiska ämnen hela tiden. Maria menar att det då blir lättare för eleverna att se syftet med 

musikämnet och att vissa elever då inte behöver ifrågasätta det något mer.  

När vi talar om elevernas musikaliska bakgrund säger Marias att vissa elever spelar i band 

eller för sig själva. Hon själv driver två kyrkokörer på orten, men det är inte några ungdomar 

som engagerar sig i dessa. Maria återkommer till den nedlagda kulturskolan och att det inte 
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heller är så många som tar sig till närliggande städer för att spela, och menar att om man är 

med i en kulturskola stöter man på olika saker och får därigenom en bredare repertoar av 

musik. Maria säger att det är sorgligt när en elev med fallenhet för musik inte kan ta vidare 

intresset och utveckla det någonstans.  

För att anpassa sig efter ämnets karaktär och att alla elever ska ha möjlighet att klara 

bedömningen i ämnet bra lägger Maria mest fokus på praktiska prov.  

Mångkultur och interkultur i musikundervisningen 

På frågan hur hon relaterar det vi pratat om under intervjun till mångkultur och interkultur, 

säger Maria att mångkultur är något häftigt och att det skulle behövas mer av det 

mångkulturella perspektivet i undervisningen. Det går att ”dra nytta av” elever med annan 

kulturell bakgrund, menar Maria.  

 
Mångkultur är ju jättehäftigt. Och det skulle man ju behöva ha mer, med tanke på hur samhället 

ser ut. […] Du kan dra nytta av de här eleverna som har den här andra kulturella bakgrunden och 

försöka få med dem i undervisningen. Att de delger sitt, för de kan ju sin kultur bättre än vad jag 

kan den.  

 

Maria frågar ofta sina elever om de kan lära ut danser från sin hemkultur. Ibland lär även 

föräldrarna ut danser. Sammantaget tas det upp kulturer från flera olika länder. Maria vill 

gärna bygga ut detta och ha ”mer mångkulturellt, men uppstyrt på något sätt”. Maria säger att 

bilden som annars målas upp av mångkultur i media och annat ofta bidrar till en negativ syn 

på mångkultur. Hon säger att det också kan vara ett hårt klimat på skolorna ibland.  
 

Det är ju svårt att få ihop de här olika kulturella bakgrunderna. Man har olika seder, man vill inte 

ta sig an de svenska reglerna och normerna. Men om man skulle hitta någonting för de här 

barnen kulturellt musikaliskt på fritiden, då kanske man skulle kunna nå dem på något annat sätt.  
 

Maria menar att ett musikutövande eller annan aktivitet på fritiden skulle kunna innebära en 

utveckling för eleverna och möjlighet att få uttrycka sig, som skulle kunna motverka det hårda 

klimatet i skolorna. Maria säger att det är viktigt att skapa möten i en mångkulturell skolmiljö.  
 

Och sen så förstå att deras kulturella bakgrund, till exempel musikaliskt, kan berika andra som 

inte har samma kulturella bakgrund. Så kan man få till ett möte på något sätt mellan de här olika 

människorna. […] Jag tror att det är bra om man får människor, oavsett var man är, att hitta ett 

positivt möte i någonting. Och musiken är ju ett sådant fantastiskt språk där man faktiskt kan 

mötas med olika bakgrunder.  

 

Hon tror att det är möjligt att skapa dessa möten, trots att miljön ibland kan vara hård. Det 

ligger dock mycket slit bakom, menar hon. Man måste bearbeta barnens trauman först innan 

man kan ta emot dem i skolan, säger Maria. Kulturer där kvinnor inte respekteras lika som 

män kan också komplicera det hela när de helt plötsligt ska ta styrning från en kvinnlig lärare, 

säger hon också. Eleverna måste få lära sig de svenska normerna, menar Maria. Processen att 

skapa dessa möten och få bort den hårda miljön är svår att uppnå, även om hon skulle vilja 

vara med när det sker.  
 

Det är en skön vision, men kanske inte så lätt. Men det skulle vara kul att vara med! 

 

Vi kommer tillbaka till texttemat som Maria tog upp tidigare och jag frågar vad belysande av 

text skulle kunna få för betydelse ur ett mångkulturellt perspektiv. Maria tror att medvetenhet 

om budskap i texter kan göra att elever kan lära sig att förhålla sig mer kritiska till vad de 

lyssnar på. Det handlar inte om att värdera låtarnas kvalitet, utan att förstå budskapet. 

Musiken en person lyssnar på säger också en del om dennes identitet, vilket kan vara bra eller 

mindre bra, menar Maria. Har musiken ett rasistiskt budskap, eller innehåller någon form av 
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kränkning eller förnedring, är det möjligt att de som lyssnar på den sympatiserar med vissa av 

de åsikterna. Maria framhåller att musikpresentationerna har en viktig roll i det här 

sammanhanget, eftersom eleverna måste reflektera kring sina låtval och på så sätt kan bli mer 

medvetna om sitt lyssnande. Att ta ställning framhåller också Maria som viktigt och de gör 

olika värderingsövningar i klassrummen på skolan.  

Musiklyssningen som Maria styr har ibland ett syfte när hon väljer låtar, säger Maria. 

Syftet kan vara att lyssna efter instrumentation och låtens uppbyggnad, men också lyssna på 

text. Då får eleverna analysera, eftersom hon valt låten som lärare. Det blir dock mindre 

lyckat att analysera eller kommentera en elevs låt, eftersom det handlar om personligt 

tyckande. Där blir det viktiga att respektera varandras smak.  

Thomas 
Thomas är 45 år och har arbetat som musiklärare på högstadiet sedan 1992. Han började som 

outbildad, men håller just nu på att studera klart den kompletterande pedagogiska 

utbildningen för att kunna ta ut sin lärarexamen och legitimation. Thomas skola ligger i en 

medelstor stad och har ett stort elevantal. Skolan har en musikprofilklass i varje årskurs. Det 

finns även olika klasser med ”Elevens val”-karaktär på skolan, såsom drama, fotboll och dans. 

Eleverna har väldigt olika kulturell, social och musikalisk bakgrund och Thomas menar att 

skolan är mångkulturell. Thomas är gehörsmusiker från början, men har även studerat olika 

typer av notkunskap och teori. Han har sin musikaliska bakgrund inom olika afro-genrer och 

började musicera i lokala band som tonåring.  

Att uppnå musikundervisningens syften 

Thomas ser en social aspekt som ett huvudmål med musikundervisningen. Musiken är en 

viktig del av det sociala samspelet och utveckling av det hos eleverna. Han försöker knyta an 

till det som han anser vara grundtanken med all musik: att göra något tillsammans och ha kul.   
 

Jag har ju alltid sett musikundervisningen som någonting mycket större än bara att lära sig och 

traktera instrument, utan jag tycker att det är en väldigt social aspekt som är viktig att tänka på 

när man undervisar musik. Bara en sån grej som ensemblespel innebär ju att man måste ta 

hänsyn till varandra, lyssna på varandra, göra någonting utefter ett speciellt mönster med 

specifika ingredienser som kräver att du har ett förarbete gjort innan du kommer till den 

situationen där du spelar ensemble. Och det känner jag, när man ser elever och ungdomar idag är 

en jätteviktig del av det sociala samspelet och utveckling av det sociala samspelet på individnivå. 

Så jag ser det som, ja men någonstans den här grundtanken som finns i all musik och musikaliskt 

utövande. Jag tror ju att musik skapades för att göra någonting tillsammans och ha kul.  

 

För att uppnå detta syfte så fokuserar Thomas på att eleverna ska få lära sig traktera 

instrument, förstå funktion och möjligheter med dem för att sedan kunna spela ihop. Han och 

de andra musiklärarna på skolan försöker spela så mycket som möjligt, även om det ibland 

bara handlar om delar av en låt eller några stämmor, för att eleverna ska få vara i en 

samspelssituation som innebär samarbete och hänsyn. De arbetar på samma sätt med alla 

klasser, men anpassar nivån efter gruppen. Thomas säger att arbeta ihop i grupp och skapa 

tillsammans är det viktigaste syftet i läroplanen. Materialet kan sedan variera, men innehåller 

alltid någon form av musikalisk utveckling, fortsätter han.   

Thomas tankar kring arbetet med att utveckla och utmana elevers kulturella erfarenheter 

handlar om att försöka plocka in det som inte bara är ”vardagsmat” för eleverna. Han menar 

dock att det finns en fördel med att eleverna får välja att spela sina favoritlåtar, då det höjer 

motivationsnivån enormt. De arbetar på det sättet, men inte bara säger Thomas. De arbetar 

istället på olika sätt, genom att spela afrikanska rytmer, spela pop och rock, studera 

stämföring i soul, gospel och r´n´b. Thomas säger att hans styrka ligger i den afroamerikanska 

traditionen och att det är där han helst arbetar. Dock lyssnar och pratar de även om 

exempelvis klassisk musik, så spektret är större än så menar Thomas. De arbetar också med 



26 

 

den afroamerikanska musikens historia och dess influenser i undervisningen, som en del att av 

att utmana elevers kulturella erfarenheter.  

Genreanvändning i musikundervisningen 

Thomas och de andra musiklärarna på skolan arbetar med olika genrer på olika sätt. De pratar, 

lyssnar och spelar vissa av stilarna. Thomas elever får lyssna på de stora kompositörerna inom 

klassisk musik och lära sig att känna igen de mest kända verken. De får även lyssna på de 

flesta genrerna inom pop och rock och får även spela så många som de hinner med. Att musik 

kommer från olika delar av världen och att viss musik har påverkats från andra världsdelar har 

mycket att göra med musikhistoria, menar Thomas. Ett fokus är att ”reda ut släktträdet i den 

afroamerikanska floran”, med allt från slaveriet till blues och jazz, till gospel och RnB. Men 

”smältdegeln” för musikaliska genrer är väldigt komplex att reda ut, menar Thomas. Eftersom 

det finns så mycket är det svårt att hinna med allt. Thomas säger också att det är svårt att 

bestämma hur många genrer det egentligen finns och att det idag är ganska komplext med 

undergrupper och subgenrer.  

Thomas tycker att varje genreblock som tas upp i musikundervisningen måste innehålla tid 

för reflektion kring musiken och det kulturella runtomkring, samt att lära sig framföra det 

musikaliska materialet. Detta gör att alla genrer kanske inte hinns med, menar Thomas. Han 

arbetar även en del med jämförelser av genrer och eleverna kan få välja att fördjupa sig 

genom att forska vidare om lite olika stilar. Exakt hur de fördjupar sig i genrerna framgår inte. 

Många elever har lyssningsmässigt koll på ganska många genrer, säger Thomas.  

På frågan om varför musikundervisningen ska eller inte ska innehålla olika genrer, säger 

Thomas att genrebredd är viktigt. Han talar om egna erfarenheter och säger att han var snäv i 

början, men breddade sitt kunnande när han hamnade i musikaliska situationer där det 

behövdes. Harmonik, teknik, rytm är exempel på saker som han då utvecklade. Han tror att 

detta även går att översätta till elevnivå, även om det inte går att hinna med alla genrer på 

grundskolan. Valet av genre görs ibland av eleverna, ibland styrs det av hur stor elevgruppen 

är, vilken kompetens som finns. Genrebredd har också ett allmänbildande syfte, som kan leda 

till bredare kunskap och synsätt och mer möjligheter för framtiden. 
 

Jag tror någonstans att genrebredd är ungefär som att ha en bred allmänbildning. Det är ju 

ungefär likställt med att kan man lite om mycket, så kan man nog framstå som ganska 

anpassningsbar och kunnig i många sammanhang. Och det gäller ju att vara flexibel i dagens 

samhälle, tror jag. Vi ska ju utbilda våra elever för framtiden. Så att lyckas man med att få in en 

bredd i elevers tänk, om det nu må vara genrebredd eller att ha kännedom om ett antal religioner, 

då tror jag man har lättare att utvecklas som människa. […] Ett öppet sinne är värt mycket tror 

jag.  

 

Det handlar också om flexibilitet och en trygghet i sitt eget kunnande.  

 
Och skulle man snäva till genre-spektrat i undervisningen, då tror jag det på något vis skulle 

spela in även i det sammanhanget och att man kanske inte skulle få den bredden som vuxen.  

 

Thomas säger också att ny kunskap ”föder nyfikenhet”. Han tror att kursplanen tar upp 

genrebredden med samhällelig nytta i åtanke.  
 

Jag tror att det är på samhällelig grund man har tänkt i de banorna. Jag tror att det finns en poäng 

att bredda sitt synsätt i alla sammanhang, även i musik. […] Det finns ju en poäng i att kunna 

kanske ha en inblick i religioner och deras teser och jag tror att det är samma bakgrund till att det 

står så i Lgr 11, just det här med genrebredd.  

 

Då jag frågar vad Thomas anser att det går att uppnå med att arbeta med olika genrer, ger han 

exempel på musikaliska färdigheter, men också insikt i många andra viktiga aspekter kring 

musiken och musikskaparnas verklighet.  
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Insikt i speltekniker, budskap i musik och estetik förstås som jag tycker är jätteviktigt. Jag tycker 

också det är kul med estetiken kring varje genre. Ja, nu pratar jag om frisyrer, kläder, företeelser 

i samhället, som har påverkat genrer vid olika tidpunkter i historien. Man får inblick i mer än 

bara det musikaliska. Man får en ganska samhällelig bild av varför ursprunget till musiken eller 

musiken i sig blev som den blev på grund av kopplingen till det samhälle som musikskaparna 

levde i. Till exempel segregation i USA är ju grund till mycket svart soulmusik. Om man börjar 

kolla texter är det ju inbäddat ganska väl.  

 

Vi talar om vad eleverna lyssnar på och hur det påverkar musikundervisningen. Thomas säger 

inte rakt ut vilken sorts musik eleverna lyssnar på. Han framhäver dock att det är fler som är 

medvetna om vad de lyssnar på idag än för några år sen när folk började ladda ner musik från 

internet. Youtube har stor betydelse idag eftersom eleverna bland annat använder sig av sidan 

för att se bra ”spelexempel” med artister. Thomas använder också denna internetsida frekvent 

i undervisningen.  

På frågan om han ser användandet av genre eller musik från olika delar av världen som en 

del av arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter, svarar Thomas att han tror att 

budskap i texter kan vara en del i arbetet med att ”vidga vyerna” för en högstadieelev. Genom 

att belysa budskapet i texter som handlar om segregering och utanförskap avdramatiseras 

”hela grejen”. Även om vissa texter är grova, så är det en spegling av samhället menar 

Thomas. Att belysa budskapet tror också Thomas hjälper till i arbetet med att upprätta 

relationen mellan elev och lärare och motiverar det med att många lyssnar på musik idag. 

Utmaningar som han kan möta i detta arbete är om en elev är van att lyssna på endast en 

genre och inte är så öppen för nya stilar. Thomas pratar sedan om vad genrebredd kan ge i ett 

samhälle som blivit mer mångkulturellt: 

 
Har man spelat många genrer så utvecklas man ju inte bara som musiker men även som 

människa i ett samhälle som är väldigt mångkulturellt. Folk förflyttar sig väldigt mycket idag. 

Har gjort i alla tider, men man märker det väldigt tydligt idag.  

 

Utvecklingen som person och musiker genom genrebreddning i ett mångkulturellt samhälle 

kopplar Thomas till individens identitetsutveckling. Detta på så sätt att han tror att en elev får 

känna en väldig stolthet i att få visa upp musik från sin egen hemkultur. Det är lite på elevens 

”hemmaplan” och knyter an till dennes intressen, fortsätter Thomas. Han tror att det är viktigt 

att bejaka alla elevers musikaliska identitet, även om det är ett stort och väldigt omfattande 

område. Resurser är en betydande aspekt som dock gör att musikundervisningen inte uppnår 

sin fulla potential att nå ut, menar Thomas.  

Elevernas olika bakgrunder och dess påverkan på musikämnet 

Vi pratar om Thomas elevers sociala, kulturella, musikaliska och etniska bakgrunder och hur 

det påverkar undervisningen. Thomas säger att elevernas bakgrund varierar väldigt mycket. 

Vissa har ingen skolbakgrund alls medan andra har spelat musik sedan de var små. De har en 

kulturell blandning i de flesta klasser och har klasser för nyanlända, klasser med elevens val 

och klasser med musikprofil. Det påverkar undervisningen på flera sätt, säger Thomas. Det 

handlar om att tillgodose alla olika behov på rätt sätt, allt från att göra ”överkursuppgifter” till 

de som har kommit långt till en mer grundläggande metodik för de som är nybörjare. Det 

språkliga påverkar också undervisningen med de nyanlända. Thomas säger att de som inte har 

någon musikalisk bakgrund också behöver hjälp med rytmik, röst, teknik, musikhistoria och 

”egentligen hela vägen” som han uttrycker det.  

Enligt Thomas så påverkas valet av genre av elevernas erfarenhet av genrebredd. Har en 

elev större erfarenhet av detta, så är personen troligen mer mottaglig för nya genrer. Är denne 

mer fokuserad på en stil, kan det vara svårare, menar Thomas. Den sociala bakgrunden kan 

också ha inverkan på hur mycket kulturella erfarenheter en elev har med sig. Ju mer 

erfarenhet en elev har, desto öppnare är hen troligtvis, menar Thomas. Han och musiklärarna 
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på skolan försöker variera och anpassa så mycket det går till eleverna de har. Hela 

genrebredden kanske inte täcks upp i alla klasser, men en viss del får alla med sig, säger 

Thomas.  

Tekniken har också gjort det möjligt för fler att musicera. Mobila applikationer med 

pianosimulator är det som används mest frekvent, men eleverna använder även 

inspelningsprogram på datorer och iPads. Exempelvis laddar de hem färdiga trumkomp från 

internet och spelar in egna saker till dessa. Vissa gör egen musik, och några spela också i 

band. En del spelar bara hemma, en del tar lektioner på musikskolan och en del använder 

lektioner på Youtube som ett sätt att lära sig.  

Thomas säger att skolvärlden kanske bör omfördela sina resurser och satsa mer på saker 

som har med kultur och musik att göra, med tanke på ”dagens breda kultur.” Dels för att 

elever ska få arbeta med de erfarenheter de har med sig i ”bagaget”, men även få upptäcka 

nya saker och ”trampa ny mark”. Just nu tycker Thomas att resurserna inte är optimala för det 

som får ”människan att må allra bäst”.  

Thomas tror också att den praktiska undervisningen i skolan har för lite tid för att nå alla 

med olika kulturella bakgrunder och intressen. Det skulle förutom tiden kunna handla om att 

det behövs mer kontakt inom lärarkåren också, säger Thomas.  

Mångkultur och interkultur i musikundervisningen 

När jag frågar om vad Thomas tänker kring det vi pratat om under intervjun i relation till 

mångkultur och interkultur, talar han om vikten av att bejaka elevers kulturer. Han undrar 

samtidigt om det kommer att vara så viktigt med länder i framtiden och funderar kring 

förändringar kring synen på musik och kulturella blandningar framöver.  

 
Man undrar ju om, i en avlägsen framtid, finns det ens landsgränser då? Och hur upplandad blir 

kulturen i delar av världen? […] Jag tror man kommer se musik som musik, men ha kännedom... 

Jag vet inte… Jag tror att det är under en förändring det här. Ungefär som ett samhälle är. Musik 

och konst och någon mån litteratur speglar ju ofta ett samhälle.  

 

Thomas säger sen att det troligen arbetas med mångkultur olika mycket i olika delar av 

Sverige. Han tror dock att det tack vare att det redan nu finns mer öppningar från andra 

kulturer inom konst och bildämnet till exempel, så tror han att alla ämnen och framförallt 

praktiska ämnen kommer gå mot ett mer mångkulturellt arbetssätt. När Thomas sedan frågar 

vad interkultur är och jag beskriver det lite kort, säger han så här:  
 

Men jag tror att alltså i den här skolmiljön som vi har här så är det nog ganska vedertaget att man 

alltid försöker matcha till exempel nyanlända i en grupp eller en klass där man känner att ”Ah, 

men här kommer det att passa och här kommer det att funka bra” […] Det finns nog tankar som 

har det som grundsyn redan idag. Jag tror inte egentligen man gör någon skillnad på elev och 

elev så där. Det låter ju som att det kanske existerar inom skolvärlden, men det tror jag inte. Idag 

är det så vanligt med mångkulturell bredd i en skola. Så känner jag i alla fall på den här skolan 

som har haft internationell klass under några år och […] Sen kan man ha olika synsätt på saker 

och ting, men man jobbar nog efter samma mål. Sen om alla når dem, det är ju en annan sak. 

Alla har ju olika förutsättningar.  

 

Alla elever, oavsett kulturell bakgrund, har egentligen olika förutsättningar, menar Thomas. 

Han tror inte heller att man skiljer så mycket på elev och elev beroende på ursprung. Om de 

praktiska ämnena skulle ha större frihet och resurser skulle alla bakgrunder kunna tillgodoses 

mer och det skulle troligen gå att göra ganska mycket menar Thomas. 

Ibland tar de upp musik från elever med annan kulturell bakgrund än etniskt svensk. De 

tittar då på vad det är för sorts musik, vad det finns för likheter och skillnader mot andra 

musikstilar. Sångsätt och melodispråk är två saker som eleverna lyssnar mycket efter och 

lägger märke till snabbt. Thomas förklarar sedan vad han tänker kring att bejaka kultur och 

språk.  
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Bejakar man kulturen eller språket från någon som är nyanländ och försöker ha ett utbyte på 

något sätt, då tror jag man höjer motivationsgraden rätt så rejält. Det finns ju ingen gyllene regel 

utan snarare en mängd varianter på att komma i kontakt och bygga broar mellan olika kulturer. 

Men försöker man bejaka ett språk och jobba med det lite grann, så att man knyter en kontakt 

och ett förtroende mellan lärare och elev, så tror jag man kommer ganska långt. Sen att lära sig 

musik till hundra procent, det kommer i andra hand tycker jag.  

 

Thomas har belyst elevernas modersmål genom att exempelvis själv prova att lära sig lite 

grunder i de olika språken som finns representerade i klasserna. Detta både för att lära sig och 

för att visa en ödmjukhet inför eleverna, säger Thomas. 
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RESULTATANALYS 
I detta kapitel följer en analys av undersökningens resultat. Jag delar in analysen i olika teman 

som jag finner centrala i resultatet och kopplar de samman med den tidigare forskning och de 

teoretiska begrepp som används i undersökningen. Genom denna tematiska analys besvarar 

jag även undersökningens frågeställningar.  

Musikundervisningens syften 
Samtliga lärare i denna undersökning har sin egen uppfattning om vad som är 

musikundervisningens huvudsakliga syfte. Två av lärarna, Gustav och Maria, betonar 

upplevelse som det viktigaste. Thomas tycker det sociala samspelet och utvecklingen av detta 

är viktigast. De har, trots att de hindras av musikämnets begränsade tidsram och att 

grundskolans läroplan Lgr 11 innehåller många moment, alla intressanta idéer om hur de ska 

uppnå det syfte som de tycker är viktigast. Det är dock mycket intressant att ingen av de tre 

lärarna i första hand belyser det syfte som den här undersökningen bygger på, nämligen att 

utmana elevers kulturella erfarenheter och hur de förstår sitt användande av genre i relation 

till detta. I och med detta finns det en möjlighet att fler musiklärare inte heller prioriterar detta 

i första hand, trots att musikämnet har en unik chans att skapa, utveckla och utmana kulturella 

erfarenheter hos eleverna, samt att verka för utbyten och möten med ny musik eller andra 

kulturer. Det visar också på att musikämnets syfte går att tolka på olika sätt, samt att 

musikundervisningen innehåller många aspekter och moment som gäller att balansera och ta i 

beaktning när den ska genomföras.  

Att utmana kulturella erfarenheter och vidga vyerna  
Alla lärare i denna undersökning arbetar med att utmana elevers kulturella erfarenheter, men 

på olika sätt. En av lärarna fokuserar på reflekterande samtal om musik och identitet, en av 

lärarna har musikpresentation där alla elever får visa upp sin musiksmak, medan en lärare 

spelar och lyssnar på olika sorters musik för att erbjuda mer än bara det som är ”vardagsmat” 

för eleverna. Lärarna tar också på olika sätt upp musikhistoria i det här sammanhanget. Det 

handlar exempelvis om att ta upp den historiska utvecklingen av den afroamerikanska 

musiken och att visa äldre musik som eleverna inte har hört tidigare. Två av lärarna talar 

också om hur musiken kan skildra samhället och att det därigenom går att dra paralleller till 

politik och historia. En av dem menar att intressanta historier om musikskaparna och politik 

skapar ett intresse hos eleverna och gör det lättare att minnas det i efterhand, medan den andra 

läraren vill se till estetiken och förstå musiken utifrån den tid och värld som musikskaparna 

levde i. Denna lärare säger även att arbete och förståelse av budskap i texter kan vara en del 

av arbetet med detta, eftersom de trots sin grova karaktär ändå skildrar samhället på något 

sätt. En annan av lärarna tar också upp budskap i texter som en del av detta arbete, men då 

mer fokuserat på värderingar och språklig kunskap. Lärarna använder vid olika tillfällen 

uttrycket ”vidga vyerna” när de talar om delar av arbetet med att utmana elevers kulturella 

erfarenheter. Idéer som framkommer i resultatet är också att musikundervisningen kan öppna 

upp nya dörrar, skapa nyfikenhet, skapa personlig utveckling i det mångkulturella samhället 

och ”så ett frö”. Frågan är om de reflekterat och kommit fram till dessa tankar utifrån 

formuleringen i Lgr 11 om att utmana elevers kulturella erfarenheter och integrerat det i sin 

undervisning utifrån detta. Det kan vara möjligt att de i efterhand ser kopplingen mellan hur 

de redan arbetar i praktiken med hur läroplanen tar upp detta arbete, eller hur frågorna ställts 

under intervjuerna i denna undersökning. Denna fundering grundar sig i att vissa av svaren är 

av eftertänksam och tveksam karaktär.  

Representanter för etnisk kultur 
En idé som är vanlig bland lärarna kring arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter 

är att ta fasta på den musik eleverna lyssnar på i relation till deras etnicitet. I resultatet 
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framträder också en idé om att man kan utmana elevernas kulturella erfarenheter genom att 

använda inbjudna musiker eller eleverna själva för att visa upp en musik från en viss etnisk 

kultur. Detta kan vara problematiskt därför att det kan ge en förenklad bild av vad kultur 

innebär i relation till de individer som på något sätt tillhör den. Det kan göra eleverna till 

”representanter” eller ”bärare” av en kultur, vilket enligt Westvall och Carson (2014, s. 116) 

kan bli en negativ effekt av vår vilja av att lyfta fram individen i skolan och samhället och 

leda till exotifiering och utpekande. Å ena sidan talar Volgsten (2014) om hur en viss stil eller 

genre är en symbol för en subkultur och människornas identitet inom den, precis som Gustav 

är inne på när han säger att ”det finns ju en slags kultur i identiteten” och menar att personer 

exempelvis klär sig i enlighet med vad som förknippas med en viss musikgenre. Dahlström 

och Jakobsson (2006) menar också att kulturella preferenser och identitet hänger starkt 

samman. Enligt Lidskog och Deniz (2009) ståndpunkt att kulturen formar människorna, men 

att också människorna formar och tolkar kulturen, så är dock en kultur föränderlig och har 

olika betydelse för olika personer. Detta kan utläsas som att en kultur kan uppfattas lika 

varierande som vi människor är olika som individer. Med tanke på att Lilliestam (2009) 

presenterar tre helt olika definitioner av kulturbegreppet, visar även detta på att fenomenet 

kultur är mångfasetterat. En etnisk kultur eller en person tillhörande denna kan alltså inte 

definieras utifrån endast en parameter, såsom ett exempel på en musikgenre. Alla människor 

kanske inte heller lyssnar på samma musik, fastän de kommer från samma land. Därför är det 

i sammanhanget viktigt och intressant att belysa de olika nyanser som finns. Till exempel vad 

dessa ”representanter” har för personlig smak, stil, intressen och livshistoria i relation till vad 

som är typiskt för en viss genre, vad som är mer och mindre populärt i ett visst land, ett 

typiskt drag inom folkmusiken inom en viss kultur och andra parametrar.  

Interkulturellt perspektiv eller musikalisk turism? 
Vissa idéer och tankar hos lärarna kring arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter 

tenderar att bli undantag i undervisningen och tas upp vid enstaka tillfällen. Exempelvis 

uttrycker Gustav att han ”har för mycket andra grejer som måste falla på plats först” och 

Maria menar att vissa moment, såsom världsmusik, måste bortprioriteras på grund av 

tidsramen. Om tiden skulle finnas, verkar det dock som att Gustav skulle kunna använda idén 

om att bjuda in en indisk person att spela ”tabla” på skolan. Gustav formulerar sig lite som att 

det i så fall handlar om att han då kan bocka av den interkulturella delen i arbetet med att 

utmana elevernas kulturella erfarenheter. Det är ett ganska oproblematiserat konstaterande 

som Gustav gör. Troligen har detta att göra med att han inte tänkt så mycket i de banorna, 

men ändå vill formulera några idéer under intervjuns gång. Han uttrycker ju att han inte tänkt 

eller använt det så mycket innan. Finns det då något problem med detta synsätt? Westvall och 

Carson (2014) talar om att när skolan försöker anamma ett mer mångkulturellt perspektiv så 

handlar det ibland mer om musikalisk turism än integration. Ett interkulturellt perspektiv kan 

först införas om skolan integrerar det som en naturlig del i undervisningen, istället för något 

sällsynt och ovanligt, menar Westvall och Carson. Trots den goda avsikten så kan alltså 

informanternas syn på inkludering av olika kulturer i undervisningen, utifrån Westvall och 

Carsons (2014) teori, i förlängningen innebära att en viss kultur eller etnicitet i viss mån 

istället blir utpekad och sedd som exotisk, snarare än inkluderad och tillgodosedd i 

musikundervisningen. Att arbeta med ett interkulturellt perspektiv vore mer att motarbeta 

normer och göra genrebreddningen till en naturlig och ofta återkommande del av 

undervisningen inte ens musikens ursprung är det första som nämns om musiken.  

Tanken att använda elevernas kulturella bakgrunder eller bjuda in musiker som spelar 

annorlunda musik än det som informanterna menar att eleverna annars lyssnar på, är dock inte 

att förkasta. Tiderman (2002) menar att musiklärare kan använda sig av just gästlärare eller 

gästmusiker från en viss musikalisk tradition, eftersom de har mycket erfarenhet av just denna 

musikform och att läraren också kan få nya uppslag till sin undervisning. Tiderman menar att 
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olika musikaliska laborationer kan öppna upp för nya möjligheter, att musikerna kan få testa 

nya sätt att spela eller roller att ta i musikaliska sammanhang och öva upp sitt samspel på nya 

sätt. Lärarnas tankar handlar också om att försöka bejaka kulturerna och närma sig ett möte, 

vilket framförallt Maria och Thomas pratar om. Att dessa tankar finns hos lärarna, trots att 

ingen av dem kände till begreppet interkultur innan intervjuerna, är intressant. Möten och 

utbyten är viktiga delar i det interkulturella perspektivet enligt Westvall och Carson (2014) 

och Bennett (1998). Efter att lärarna i denna undersökning fått reda på begreppets innebörd 

framkommer flertalet intressanta idéer och tankar. Det handlar om att skapa möten i 

musikaliska aktiviteter utanför skolan, att mötas i ett språkligt utbyte mellan lärare och elev, 

att belysa de olika kulturella tillhörigheter som finns i samhället och i klassrummet genom 

musiken från deras hemkultur. Formuleringen ”bygga broar mellan kulturer” förekommer 

också hos en informant, likt Roths (2005) utsago. Detta är alla kopplingar till det 

interkulturella perspektivet som påvisar att informanterna i viss mån använder delar av det i 

sitt arbete med att utmana elevers kulturella erfarenheter, utan att ha den teoretiska kunskapen 

om det. Thomas säger när vi talar om interkultur att man i dagens mångkulturella skola inte 

gör skillnad på elever beroende på kulturell tillhörighet, eftersom det är så vanligt. Lärarnas 

olika tankar kan ha att göra med deras olika långa erfarenheter som lärare, och framförallt 

som lärare i mångkulturella skolmiljöer, vilket kan göra att Thomas gör detta i kontrast till hur 

de andra lärarna tänker. Oavsett så bör ett interkulturellt perspektiv enligt Westvall och 

Carsons (2014) teori integreras på en mängd olika sätt i musikundervisningen, för att inte bli 

fråga om musikalisk turism. Detta visar på att teoretisk kunskap och medvetenhet kring ett 

interkulturellt perspektiv behövs hos musiklärare.  

Genrebreddens betydelse 
Alla tre musiklärarna ser användandet av genre som en del av arbetet med att utmana elevers 

kulturella erfarenheter. Idéer som framkommer i resultatet handlar exempelvis om att olika 

genre kan ”så ett frö”, ge vidgade vyer, skapa öppenhet, ge trygghet i det egna kunnandet och 

ge insikt om och nya kunskaper inom olika musikaliska färdigheter såsom spelteknik och 

harmonik. En av lärarna menar också att det är lättare att skapa en relation till en ny musikstil 

genom att spela den först. Alla tre musiklärarna är dessutom överens om att det är viktigt att 

musikämnet ska innehålla olika genrer eftersom det är berikande. Att musik förenar, att 

eleverna behöver ha de vidgade vyer som nämns ovan, att det är viktigt att eleverna får med 

sig mer än en sak, samt att eleverna ska kunna klara av olika musikaliska situationer, är andra 

anledningar som lärarna tar upp. Genrebredden har också en allmänbildande sida, enligt en av 

lärarna, som menar att en bredd i sitt tänk, oavsett ämnesområde, gör att det blir lättare att 

utvecklas som människa. En viktig poäng som Gustav tar upp under denna punkt är att olika 

genrer kan öppna upp för det som på förhand anses som konstigt eller främmande för 

eleverna, något som Georgii-Hemming och Westvall (2010), Sernhede (2006) och Westvall 

och Carson (2014) menar att lärare bör arbeta för i musikundervisningen. Att hitta guldkorn i 

olika genrer kan också leda fram till oväntade musikaliska upplevelser, menar Gustav. Denne 

lärare, som tycker att upplevelse är det viktigaste syftet med musikundervisningen, ser alltså 

indirekt genrebredd som ett verktyg för att uppnå sitt viktigaste syfte. Detta ger en idé om att 

denna lärare möjligen arbetar mer med genre för att utmana elevers kulturella erfarenheter än 

vad han själv först säger, och att detta arbete har en större plats i hans undervisning än vad 

han själv reflekterat över innan.   

Trygghetszonen  
Trots att alla lärarna i studien betonar genrebreddens betydelse, så är det pop och rock som 

alla tre tar sin utgångspunkt i. Eftersom de själva upplever att det exempelvis finns brist på 

tid, att pop och rock har färdighetsmässiga fördelar, samt att de har sin styrka eller vana inom 

pop och rock, så är musikstilar utanför dessa ramar underrepresenterade. Det handlar till viss 



33 

 

mån även om att våga gå utanför lärarnas trygghetszon. Maria säger till exempel att hon är 

inrutad i pop och rock och att hon behöver ha mer erfarenhet för att kunna arbeta mer med 

exempelvis världsmusik. Thomas säger även han att han har sin kunskapsstyrka inom de 

afroamerikanska genrerna. Gustav ser det som att läraren måste ha kontrollen, vilket gör att 

besök av musiker utifrån uteblir. Trygghetszonen som Westvall och Carson (2014) talar om 

handlar i enlighet med utsagorna från lärarnas svar i denna undersökning om att det är pop 

och rock som dominerar musikundervisningen i svensk grundskola idag, vilket också 

Johansson (2013), Ericsson och Lindgren (2010), Georgii-Hemming och Westvall (2010), 

Sernhede (2006) och Karadza (2013) visar i sin forskning. Dock arbetar alla lärarna i denna 

undersökning med olika genrer inom pop och rock, vilket som de själva säger innebär en 

bredd i sig. Flera stilar inom den afroamerikanska traditionen tas upp i lärarnas undervisning, 

såsom blues, gospel och soul. De har även många exempel på hur de tar upp, försöker ta upp 

eller vill ta upp musik från andra genrer eller kulturella ursprung. Thomas och Maria belyser 

exempelvis de influenser som den afroamerikanska musiken har, Gustav tar upp sånger från 

Afrika och Brasilien i undervisningen och Thomas spelar afrikanska rytmer.  Klassisk musik 

och folkmusik har en roll i musiklyssnandet i Thomas och Gustavs undervisning och 

musikpresentationerna som Maria använder försöker också att utmana detta genom att elever 

får visa musik från sin hemkultur. Det verkar även finnas en vilja bland lärarna i denna 

undersökning att arbeta med genrer på ett bredare plan, eftersom de på olika sätt uttrycker att 

de önskar eller skulle vilja arbeta mer med detta än vad de gör idag. De visar också att de har 

insikt i vilka många av de faktorer är som gör att undervisningen ser ut som den gör idag. 

Resultatet ger också en bild av att det finns många faktorer att tänka på i praktiken för dessa 

musiklärare, vilket gör det förståeligt att genrebredden inte hinns med mer än vad den gör och 

att lärarna oftast inte går utanför sin trygghetszon. Men för att verkligen komma längre och 

göra en mer omfattande genrebredd till en större och naturligare del av musikämnet, så krävs 

det att lärarna oftare integrerar annan musik i ensemblespelsmomentet, som verkar vara det 

mest dominerande. Sernhede (2006) menar här att lärarens förtroende i framtiden bygger på 

en öppenhet mot eleverna, där läraren inte alltid behöver framstå som en expert och istället 

kan undervisa i form av en vägledare, som hittar vägar till kunskap tillsammans med eleverna. 

På så sätt kan lärare och elever lättare också arbeta med musik som ligger utanför lärarnas 

trygghetszon. Att ta utgångspunkt i sådant som inte redan är känt för elever och lärare, som 

omnämns i förra stycket, ger också enligt Westvall och Carson (2014) en unik chans att 

utmana trygghetszonen. Det kan även bjuda in till möten mellan kulturer och utbilda våra 

elever till demokratiska samhällsmedborgare, menar Westvall och Carson.  

Autenticitet 
Maria talar om att ”dagens musik” är svår att återskapa med förutsättningarna som hon och 

eleverna har. Eleverna vill ofta att det ska låta som originalet direkt, men Maria menar istället 

att de får spela musiken på sitt eget sätt. Även om det verkar som att denna musik inte är 

vanligt förekommande i hennes undervisning, så är det mycket intressant att jämföra med 

Shippers (2010) beskrivning av två synsätt på kulturell autenticitet. Elevernas bild av att låta 

som originalet skulle då stå för att musiken ska framföras autentiskt i enlighet med 

kompositörens stil. Lärarens bild av att spela musiken enligt skolans förutsättningar skulle 

innebära att musiken framförs autentiskt för det sammanhang musiken spelas i och för de som 

spelar musiken. Musik i skolan blir något unikt, både enligt denna lärares åsikt och Shippers 

(2010) teori. Det är intressant att i sammanhanget belysa att läraren har det motsatta synsättet 

på kulturell autenticitet när det kommer till exempelvis världsmusik, som hon undviker 

eftersom undervisningens förutsättningar gör att hon och eleverna inte kan framföra musiken i 

enlighet med originalutförandet. Detta beror också på att hon upplever brister i den egna 

kompetensen kring denna genre.  
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Svårigheter och utmaningar 
Lärarna i denna undersökning talar om olika sorters svårigheter och utmaningar som de stöter 

i arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter. De möter även problematik även när 

det gäller mångkulturellt och interkulturellt perspektiv, samt musikämnet i allmänhet. Den 

största svårigheten verkar vara tiden. ”Det finns så mycket som måste hinnas med först”, 

säger exempelvis en av lärarna. Att timplan och läroplan inte alltid hänger ihop, att eleverna 

inte har musik alla tre åren på högstadiet, att många moment ska hinnas med på kort tid och 

varje ny genre kräver tid för inlärning och reflektion, är några av de aspekter av tidens 

påverkan som lärarna tar upp i resultatet. Detta gör att inte all musik hinns med. Här går det 

även att se likheter med den tidigare forskningen. Boaventura Martins och Krasniqi (2011) 

och Malm och Lansenfeldt (2006) menar att tiden är en viktig faktor som försvårar lärarnas 

arbete med mångkulturellt perspektiv i musikundervisningen. Johansson och Lagerborg 

(2008) är även de inne på att styrdokumentens motsägelsefullhet försvårar musiklärares 

praktik, vilket lärarna i denna undersökning också menar.   

Den egna kompetensen är också i viss mån en svårighet som lärarna i denna undersökning 

tar upp, vilket också redovisas tidigare i denna analys. En annan utmaning som lärarna talar 

om på olika sätt är attityd mot ny, okänd musik. Det kan handla om att någon ovan musik kan 

anses som töntig av en klass, vilket gör att även de som uppskattar musiken tvingas in i 

attityden på grund av grupptryck och ökad identitetsmedvetenhet. Det kan enligt en annan 

lärare handla om att försöka få upp ögonen för att musik inte bara kommer från USA och 

Sverige. Den tredje läraren tänker att om en elev är mer ”insnöad” på en viss stil, så är det 

svårare att få denna att ta in och uppskatta nya stilar. Två av lärarna, Gustav och Maria, menar 

att de flesta eleverna lyssnar på det som finns på topplistorna. Thomas säger inte vilken musik 

eleverna lyssnar på, men menar att de är mer medvetna om vad de lyssnar på och att de har 

kännedom om många genrer, samt söker upp ny musik på egen hand. Detta ger en bild av att 

Thomas elever har bredast musiklyssningsbredd, något som han själv menar underlättar 

presentationen av nya stilar.  

En annan sida av attitydsproblematiken tas upp av Maria, nämligen den ofta hårda 

attityden på mångkulturella skolor och att det också är den bild som media förmedlar av dessa 

skolor. Det skapar en negativ känsla som är svår att motarbeta. Maria säger att hon gärna 

skulle vara med och skapa möten mellan elever med olika kulturella bakgrunder, men att det 

är komplicerat. ”Det är en skön vision”, som hon uttrycker det. Problematiserandet denna 

lärare gör är intressant, eftersom det ifrågasätter de interkulturella processernas kapacitet. En 

annan intressant aspekt är dock att detta uttalande kommer från den lärare som arbetar på den 

skolan med minst kulturell mångfald i denna undersökning. De andra lärarna nämner inte 

någonting om hårda attityder. Det gör inte hennes påståenden osanna eller mindre realistiska, 

men ger en idé om att de lärare i undersökningen som arbetar på mer mångkulturella skolor 

möjligen har en annan bild och vana att undervisa i sådana miljöer och kanske lättare ser 

möjligheterna. De kanske är medvetna om samma problem som Maria tar upp, men arbetar 

med detta på daglig basis. Eller så väljer de att inte lyfta detta i undersökningen.  

En annan tanke som är mycket intressant att lyfta är när Maria vid ett par tillfällen talar i 

termer om att ”de”, elever med annan etnisk bakgrund än svensk, ska anpassa sig efter de 

svenska normerna. Det är en komplex situation som beskrivs. Dels tar hon upp uppfattningen 

av kvinnosynen bland olika kulturer, dels finns det likheter med den assimilationstanke som 

Lidskog och Deniz (2009) tar upp. Assimilation innebär att invandrare ska anpassa sig efter 

majoritetskulturen, vilket kan leda till ett ”vi” och ”de”-tänk som distanserar 

majoritetskulturen och minoritetskulturerna från varandra. Det är troligen inte informantens 

mening att orsaka ett sådant tankesätt, speciellt inte med tanke på att hon vid ett flertal 

tillfällen talar om hur olika kulturella bakgrunder kan berika varandra och att hon vill verka 

för att skapa möten. Det är möjligt att hon ser detta som ett uttryck för den värdegemenskap 

som Roth (2005) talar om. Men eftersom Westvall och Carson (2014) menar att attityder som 
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går att koppla till assimilation försvårar utvecklandet av en interkulturell gemenskap, så är det 

intressant att belysa och tänka kring vad konsekvensen av olika attityder och synsätt kan bli. 

Informantens uttalanden motsätter alltså varandra något, vilket kan förklara varför hon tvivlar 

på de interkulturella processernas potential. Allt detta visar på att ämnet är mycket komplext 

och behöver utforskas och diskuteras mer bland verksamma i skolan.  

På olika sätt talar de tre lärarna om hur elevernas olika bakgrunder kan påverka 

musikundervisningens utformande. Alla tre lärarna pratar till exempel om att elevernas 

bakgrund har betydelse för hur vana de är vid att ta del av musik, teater och annan konst. Två 

av lärarna talar om att den sociala bakgrunden kan ha betydelse för hur mycket kultur en elev 

har fått med sig. En av dessa lärare menar att han förstår om en familj med sämre ekonomiska 

eller tidsmässiga förutsättningar inte har samma möjlighet att tillskansa sig kulturupplevelser. 

Följden av detta blir att elever som kommer från mer ordnade hem oftare hamnar i kulturskola 

och oftare får möjlighet att satsa vidare på musiken, menar han. En av lärarna säger att 

elevernas vana vid kultur kan påverka valet av genre i musikundervisningen och att 

elevunderlaget varierar från de med ingen skolbakgrund till de som har spelat i många år, 

vilket också påverkar kulturvana och även undervisningen. Läraren på landsortsskolan har 

inte många elever med musikalisk bakgrund och många elever med en brokig social 

bakgrund. Hon säger inte något om något samband mellan dessa, men säger att den låga 

musikaliska utövningen bland eleverna har ett samband med att den kommunala musikskolan 

på orten har lagts ned. Det finns ingenstans att ta sitt musikintresse vidare, menar hon. 

Eleverna hade genom att engagera sig i musikskola på fritiden kunnat få komma i mer kontakt 

med olika typer av musik, enligt Maria.  

Knyta an till elevernas intressen  
En idé hos lärarna som även framkommer i resultatet är att det är viktigt att på något sätt 

knyta an till elevernas intressen och världsbild. Utifrån resultatet verkar lärarna tycka att det 

är bra att motivera eller på olika sätt skapa en mening utifrån elevernas perspektiv med de 

olika arbetssätt och syften som de talar om i intervjuerna, för att eleverna lättare ska kunna ta 

till sig och lära av de saker som tas upp i musikundervisningen. Gustav menar att det handlar 

om att tala ”elevernas språk”, med andra ord att det ska vara begripligt och intressant för 

eleverna. Detta eftersom interkulturella processer eller arbetet med att utmana elevers 

kulturella erfarenheter annars lätt kan bli för abstrakta. Maria säger att det gäller att motivera 

musikämnet för eleverna och refererar då till schemat, för att relatera till elevernas vardag, så 

att de som ifrågasätter musikämnet förstår dess syfte. Thomas talar också om att motivationen 

ökar enormt om eleverna får spela sin favoritmusik, vilket också är ett sätt att knyta an till 

elevernas intresse och musikaliska identitet, något som Thomas också lyfter fram som viktigt.
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DISKUSSION  
Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare förstår sin användning av olika 

genrer i arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter i grundskolans 

musikundervisning. I denna del för jag vidare analysen i ett större sammanhang. Jag inleder 

med att redogöra för undersökningens huvudsakliga resultat, det jag finner vara det viktigaste 

av det som framkommit. Sedan diskuterar jag detta med hjälp av tidigare forskning och de 

teoretiska begreppen som jag använt. Avslutningsvis diskuterar jag kring metoden och 

undersökningens genomförande, samt presenterar förslag till vidare forskning.  

 

Lärarna i denna undersökning ser musikämnet som en möjlighet för elever att få uppleva 

kultur och musik, att berikas, att så ett frö av nyfikenhet och intresse hos sig och arbeta med 

varandras kulturer. De har alla olika idéer om hur de arbetar och skulle kunna arbeta med att 

utmana elevers kulturella erfarenheter, så som att tala om musik och identitet, att eleverna får 

visa upp sin musiksmak i musikpresentationer, eller att arbeta med musik som inte bara är 

”vardagsmat” för eleverna. Samtliga informanter ser andra syften som de absolut viktigaste i 

musikundervisningen. Tiden är den största aspekten som hindrar musikämnet att nå sin fulla 

potential. Och det handlar inte bara om att nå sin fulla roll för att människor ska kunna mötas 

interkulturellt i ett mångkulturellt samhälle, utan även för att alla elever ska kunna uppleva 

andra saker.  

Alla lärare ser genrebredd som något positivt och viktigt. Det är berikande, vidgar vyer och 

skapar öppenhet. Idéerna är många hos informanterna och de ser arbetet med genre som en 

del av att utmana elevers kulturella erfarenheter. De arbetar med olika genre på olika sätt 

såsom att spela, lyssna, samtala om och koppla till samhälle och historia. Dock påpekar de att 

de präglas av sin tradition i rock och popmusiken och känner själva att de skulle kunna 

utforska det kulturella spannet mer. Brister i den egna kompetensen gällande annan musik, 

kursplanens många moment, inställningen till autenticitetsbegreppet och återigen tiden är 

svårigheter som bidrar till att det ser ut på detta sätt. Det är således lärarnas trygghetszon 

inom pop och rock som är det mest dominanta i deras musikundervisning, även om flera idéer 

finns eller genomförs av lärarna för att försöka utmana detta och vidga elevernas kulturella 

vyer och erfarenheter.  

Lärarna tar upp interkulturella processer på olika sätt, då de antingen arbetar med någon 

form av kulturellt utbyte i musikundervisningen eller skulle vilja göra det, även om de inte 

använder eller känner till själva begreppet sedan innan. Det går att se att det är möjligt att ha 

idéer kring en teori eller ett begrepp, även om tankarna inte är medvetet kopplade till 

begreppet. Aspekter som lärarna tar upp som tillhör de interkulturella processerna är samspel 

och att få till möten mellan elever med olika kulturella bakgrunder, eftersom de är en del av 

ett samhälle som alla tre definierar som mångkulturellt på olika sätt. Den lärare som har mest 

erfarenhet och arbetar på den mest mångkulturella skolan verkar ha det interkulturella 

perspektivet mer integrerat i sin pedagogik än de andra två, som båda två upplever att de 

borde arbeta med detta mer. Vissa idéer kring arbetet med att utmana elevers kulturella 

erfarenheter riskerar dock att handla om musikalisk turism och göra elever eller utomstående 

personer för representanter av en viss etnisk kultur, något som pekar på att en teoretisk 

medvetenhet behövs för att arbeta med interkulturella processer på ett framgångsrikt sätt.  

Genrebredd, trygghetszonen och interkultur 
Det som framkommit i denna undersökning bekräftar i mångt och mycket tidigare forskning 

på ämnesområdet. Den västerländska populärmusiken har störst fokus i musiklärarnas 

undervisning. Att pop och rock är enkelt att spela är en bidragande orsak till att det 
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förekommer oftare än annan musik i musikundervisningen, vilket även Johansson (2013) 

lyfter fram. Att pop och rock förekommer mest i svensk skola idag menar även Sernhede 

(2006), Georgii-Hemming och Westvall (2010) och Westvall och Carson (2014). Westvall 

och Carson menar att detta ofta handlar om att lärarna vill vistas inom en trygghetszon, vilket 

också går att se hos lärarna i denna undersökning. Finns det för många hinder för att det ska 

bli någon förändring i detta? Är interkulturell musikundervisning en utopi?  

Resultatet visar dock att informanterna arbetar med interkulturella perspektiv, eller har många 

idéer kring hur detta skulle kunna gå till, även fast de inte känner till det teoretiska begreppet. 

Detta ger en idé om att fler musiklärare skulle kunna arbeta med liknande idéer, även om 

begreppet kan vara okänt för vissa. Kanske är vi på väg mot en långsam förändring i ämnet? 

Som Thomas, i enlighet med Lidskog och Deniz (2009) är inne på så kanske vi är på väg mot 

en alltmer global kulturvärld, där gränser och nationellt ursprung spelar mindre roll? Kanske 

går det att trots den ringa tiden och de många målen i kursplanen att förmedla och integrera 

ett interkulturellt perspektiv i musikundervisningen genom genre och musik från andra delar 

av världen, om musiklärare får en ökad medvetenhet om de här aspekterna. En viktig del i 

detta är troligen att bredda det genremässiga eller kulturella spannet i de moment som redan 

genomförs i musiklärares undervisning och att det görs på ett djupare plan än att bara spela. 

Det är då mindre fara att det blir tal om den musikaliska turism som Westvall och Carson 

(2014) tar upp. På så sätt blir det inte heller ytterligare ett moment utöver som därför 

bortprioriteras, vilket är fallet för vissa av lärarna i denna undersökning. Dessa aktiviteter bör 

även genomföras med ett normkritiskt tänkande. Detta för att motverka att endast 

majoritetskulturens ramar får bestämma förutsättningarna, vilket är en risk i ett mångkulturellt 

samhälle, enligt Westvall och Carson (2014). Inte minst i musikundervisningen, vilken enligt 

Georgii-Hemming (2010), Karadza (2013) och Westvall och Carson (2014) bestäms mycket 

utifrån majoritetskulturen. Men de tankar och ansträngningar som lärarna gör kanske är ett 

första steg att närma sig detta? Bennett (1998) talar exempelvis om att människor till en 

början bildar sig stereotypa bilder och generaliserar andra kulturer och människor tillhörande 

dessa. Detta är naturligt för att vi ska kunna börja förstå, eftersom det är svårt för oss att inse 

alla variationer som gör alla människor unika, menar Bennett. Dock menar Bennett att vi 

människor kan utveckla en interkulturell kompetens och börja navigera oss fram och förstå 

våra medmänniskor, vår egen kultur och andras kulturer på ett djupare plan. Det verkar utifrån 

detta troligt att då människor får ta del av sådana processer, desto vanare blir de följaktligen 

vid tankarna och processernas utformning. Detta gäller även dansprojekten som en informant 

arbetar med. Att tankesättet och idéerna kring interkultur finns hos lärarna är mycket positivt 

och kanske måste man inte ha det begreppet med sig för att kunna arbeta med det. Dock tror 

jag att medvetenheten är nödvändig om det ska gå att utveckla det till sin fulla potential och 

kunna arbeta med ett interkulturellt perspektiv på ett djupare plan med eleverna, så att detta 

blir en naturlig del i deras vardag i vårt mångkulturella samhälle.  

Vägar till den okända musiken 
Om musiklärare endast arbetar med det ”redan kända”, riskerar vi att gå miste om det som 

tillhör det ”okända”, menar Georgii-Hemming och Westvall (2010). Musikundervisningen 

kan tendera att visa ett mycket smalare spektrum än den musikaliska mångfald som finns. En 

av lärarna i denna undersökning menar att arbetet med genre som en del av att utmana elevers 

kulturella erfarenheter kan öppna upp för det som inte eleverna redan känner till och som kan 

kännas främmande eller konstigt. Är detta en väg för att motarbeta att musikundervisningen 

innehåller för mycket av en och samma sak? Hur kan vi arbeta med detta på ett bredare plan? 

Exempelvis kan det vara en idé att blanda lärarnas olika tankar. Kan eleverna få ta del av 

musik från inbjudna musiker med samma etniska bakgrund som en viss musikstil, men också 

få se andra skolungdomar spela annorlunda instrument eller musikstilar, så skulle det ge en 
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bredare bild. Musiken skulle inte bara bli kopplad till en viss etnicitet. Skulle de dessutom få 

prova på att spela själva skulle det, som en informant uttrycker det, kunna ”så ett frö”. En 

annan idé som kan vara förenlig med dessa olika försök att visa upp en större bredd, är då en 

av lärarna låter eleverna lyssna på en balkangrupp som spelar populärmusiklåtar blandat med 

balkanmusik. Att belysa olika influenser som färgat den ”kända” musiken, är också idéer från 

lärarna i denna undersökning att ta fasta på. På dessa sätt kan lärare både knyta an till det som 

redan är känt för eleverna, med något som är okänt och motverka att vi endast arbetar med det 

”redan kända”, som Georgii-Hemming och Westvall (2010) menar att musiklärare riskerar att 

annars göra. Ser läraren också till elevernas kulturella bakgrunder, kan detta troligen stärka 

relationen och förtroendet mellan lärare och elev, som en av informanterna menar, eller 

förståelsen eleverna sinsemellan och mellan lärare och hemmet, som Törnqvist och Harrysson 

(2012) menar.   

Enligt en informants synsätt på ”dagens musik”, som går att koppla till Shippers (2010) 

teori om autenticitetsbegreppet, får musik som inte går att framföra identiskt med originalet 

istället spelas på elevernas sätt och med deras förutsättningar. Det är möjligt att detta 

förhållningssätt skulle kunna översättas till annan musik som lärarna i denna undersökning på 

olika sätt undviker eller använder sig mindre av. Exempelvis världsmusiken som den ovan 

nämnda informanten själv talar om skulle då enligt Shippers (2010) teori kunna genomföras 

på deras sätt och med deras förutsättningar, som att exempelvis förenkla rytmiken som hon 

själv kommer in på under intervjun. I så fall finns en möjlighet att lärarna i förlängningen 

lättare skulle kunna gå utanför den trygghetszon som de kan tendera att vistas inom. 

Musikundervisningen skulle även lättare kunna uppnå det som Westvall och Carson (2014) 

talar om, nämligen att erbjuda en unik möjlighet för möten med ny musik. Detta istället för att 

undvika att ta upp en viss musik för ovissheten om musiken ska låta autentiskt korrekt, något 

som även Gerogii-Hemming och Westvall (2010) visar på att lärare ofta strävar efter. 

Världsmusiken är dessutom redan en blandning av olika uttryck i sig, där antingen olika stilar 

från olika etniska kulturer blandas (Tiderman 2002) eller afroamerikansk rockmusik blandas 

med folkliga musiktraditioner (Nationalencyklopedin 2015c). Dessutom menar Westvall och 

Carson (2014) och Kwami (2001) att det kan ge fler människor möjlighet att prova på att 

musicera, något som lärarna i denna undersökning också talar om som något värdefullt. 

Tiderman (2002) menar att laborationer inom och mellan musikstilar kan leda till nya uttryck 

och musikformer, vilket också går att se som en vinning med att välja detta av de två 

synsätten som Shippers (2010) tar upp. Detta motiverar ytterligare lärarens tanke om att 

förenkla rytmiken. Tiderman (2002) menar också att det är viktigt att det inte finns något rätt 

eller fel i möten mellan musikstilar. Det handlar om att låta musik och människor träffas och 

finna att det finns mera som förenar än som skiljer, menar författaren. För att lyckas med 

sådana experiment så bör man undvika att blanda in för många olika moment, vilket är risken 

om folkmusik som är mer flexibel i rytmik och tonmaterial används, menar Tiderman. Kanske 

kan bluesmusiken, som lärarna tar upp i undervisningen och som Tiderman menar har ett 

enklare tonmaterial, få blandas med de afrikanska rytmerna som en av informanternas elever 

provat att spela? Eller att en gästlärare med indisk tabla fokuserar på endast rytmiska inslag, i 

kombination med en enklare tonföljd vanligt förekommande i en annan folkmusik? Idéerna är 

många och det finns till synes mycket att utforska i detta ämne för att försöka förändra den 

nuvarande situationen. Mycket tyder på att en förändring skulle kräva ett omfattande arbete 

och nya kunskaper hos verksamma i musikundervisning i Sverige.  

Lilliestam (2009) talar om att det som definierar en grupp eller kulturs gemenskap kan 

innebära en känsla av tillhörighet, men även en exkludering av människor. Det kan i sin tur 

leda till utanförskap, menar Lilliestam. Musikundervisningen skulle dock kunna bredda 

gemenskapen och kunna motverka utanförskapet genom att verka för utbyten och möten, samt 

ta in fler influenser från olika kulturer och musikgenrer. Därigenom skulle det också kunna ge 
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upphov till att förändra samhället, som Lundberg, Malm och Ronström (2000) menar att 

musiken kan göra. Om musikundervisningen inte breddas och fortsätter att i huvudsak 

presentera en sak, så riskerar vi att denna förändring uteblir och istället exkludera det okända 

som kan berika oss. Därför är det viktigt att ta detta på allvar och utveckla vidare i 

musikundervisningen, för att i förlängningen kunna skapa ett mer interkulturellt och 

integrerande samhälle.  

Metoddiskussion 
För att ta reda på hur dessa musiklärare förstår sitt användande av genre i arbetet med att 

utmana elevers kulturella erfarenheter valde jag metoden kvalitativ intervju. Under 

intervjuerna inledde jag med att fråga om deras egen bakgrund och sedan kring 

musikundervisningens syfte. Efter detta gick jag sedan vidare till frågor relaterade till kärnan i 

undersökningen. Detta tillvägagångssätt, som Patel och Davidson (2011) beskriver som en 

”tratt-teknik”, fungerade väl för mig. Det gav en god start på samtalet som öppnade upp för 

att komma åt det jag verkligen ville undersöka. Patel och Davidson (2011) menar att detta är 

syftet med ett sådant tillvägagångssätt. Kvalitativ intervju visade sig vara ett passande 

metodval, eftersom jag fick reda på musiklärarnas förståelse av ämnet och på så sätt kunde 

besvara mitt syfte och mina frågeställningar.  

Det var mycket intressant att få träffa dessa verksamma musiklärare och ta del av deras 

erfarenheter och tankar kring ämnet. I undersökningens resultat framgår det också tydligt 

vilka tankar som är nya och vilka som är mer etablerade hos lärarna. Framförallt två av 

lärarna uttryckte tydligt att frågorna satte igång nya idéer, vilket också gav en idé om att 

intervjuerna var givande även för informanterna. Intervjuerna gav även mig nya idéer och 

uppslag som blivande musiklärare. Att informanten eller intervjuaren kommer till nya insikter 

under intervjuns gång är inte ovanligt, menar Patel och Davidson (2011). En nackdel med 

kvalitativ intervju är att det inte går att veta hur väl förankrade dessa tankar faktiskt är i 

musiklärarnas undervisningspraktik. Enligt Patel och Davidson (2011) kan informanterna 

ibland svara på det sätt som de tror att intervjuaren förväntar sig, istället för att svara 

sanningsenligt. Observation kan vara en bra metod för att få se hur lärarna arbetar i praktiken, 

menar Patel och Davidson. Det hade av denna anledning varit intressant att kombinera dessa 

två metoder, för att se hur lärarnas tankar tar sig uttryck i undervisningen. Dock tyder 

karaktären på informanternas svar att lärarna försökte relatera så mycket som möjligt till hur 

de faktiskt arbetar med detta i undervisningen. Exempel på att musiklärarna verkade 

uppriktiga i sina svar var att de beskrev sina arbetsmetoder utförligt och var öppna med att 

själva förklara och analysera sina egna brister och utvecklingsområden.  

Under intervjuerna varierade jag frågornas följd och formulering från gång till gång. Tack 

vare detta kunde jag enklare leda samtalet på ett sätt som kändes naturligt. Enligt min 

uppfattning så underlättade det också för lärarna att prata utifrån deras egen synvinkel och 

erfarenheter genom att jag inte avbröt samtalet, även om de började prata om annat. Jag valde 

istället att på andra sätt försöka leda in på de saker som jag verkligen ville undersöka. Ibland 

blev det också så att musiklärarna började tala om viktiga aspekter för undersökningen utifrån 

frågor som inte från början syftade till detta. Det var också en vinning med att ha en flexibel 

intervjuteknik. Dock så gjorde variationen av frågorna och att lärarna försvann in på olika 

sidospår att intervjuerna kunde bli lite röriga. Detta, samt att intervjuerna blev långa, gjorde 

att bearbetning och analys av min empiri tog lång tid. En intervjuare behöver träning, menar 

också Patel och Davidson, och jag upplevde att jag hade lättare att både få lärarna att öppna 

upp och att föra samtalet framåt, vilket också gjorde det enklare att bearbeta min sista intervju 

jämfört med den första. Något mer som tyder på att jag blev bättre på att intervjua var att den 

första läraren upplevde vissa frågor som abstrakta, medan de andra lärarna inte uttryckte 

något sådant. Det kan också bero på andra faktorer, som att ämnet kanske var ovant att 
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reflektera över för honom. Jag upplever ändå att jag fått fram mycket och hittat mycket 

intressanta saker i mitt resultat. Många av de intressanta svaren kom ibland under helt andra 

frågor, vilket gjorde efterarbetet ganska omfattande och krävande, eftersom intervjuerna var 

långa och innehållsrika.  

Patel och Davidson (2011) menar att det är viktigt att som intervjuare göra sig medveten 

om sina egna förkunskaper, för att inte låta dessa färga intervjuerna för mycket. Jag upplevde 

att jag lyckades bra med det överlag, men några saker hade kunnat göras ännu bättre. 

Exempelvis kan jag ha färgats något av min teoretiska kunskap om att musikundervisning 

idag oftast innehåller populärmusik från Sverige eller USA (Georgii-Hemming och Westvall 

2010, Westvall och Carson 2014, Sernhede 2006) och därför ställt en av frågorna på följande 

sätt: ”Vad ser du för möjligheter och svårigheter med att arbeta med olika genre eller 

musikstilar från olika delar av världen?”. Genom att ta in formuleringen ”musikstilar från 

olika delar av världen” kan jag undermedvetet påverkat lärarna att tänka på musik som finns 

utanför just USA och Sverige. Denna formulering kan ha gjort att jag automatiskt lagt 

begreppet världsmusik i munnen på Maria, vilket gjorde att hennes definition av genrebredd 

ser ut att vara just världsmusik. Likväl kan det berott på att hon själv tog upp världsmusik 

tidigt under intervjun och hade det med sig i tankarna under hela samtalet, eller att det helt 

enkelt är så hon ser på begreppen världsmusik och genrebredd. Det kan också peka tydligt på 

att hon är medveten om de självupplevda kompetensbristerna och lätt associerar kring dessa, 

precis som de andra lärarna i denna undersökning och musiklärare i tidigare forskning.  

Förslag till vidare forskning 
Något som vore intressant att undersöka närmare är vad som ligger till grund för den 

självupplevda bristen på kompetens som musiklärarna i denna undersökning tar upp i relation 

till arbetet med genre och att utmana elevers kulturella erfarenheter. Den självupplevda 

kompetensbristen är något som även den tidigare forskningen tar upp som en anledning varför 

lärare i olika ämnen (Boaventura Martins & Krasniqi 2011), förskollärare (Törnqvist & 

Harrysson 2012) och musiklärare (Malm och Lansenfeldt 2006, Törnqvist & Harrysson 2012) 

arbetar för lite med det mångkulturella perspektivet. Den huvudsakliga fokuseringen i denna 

undersökning ligger dock inte på hur musiklärare arbetar med det mångkulturella 

perspektivet, men jag har valt att se mångkultur som en del av arbetet med genre och att 

utmana elevers kulturella erfarenheter, som denna undersökning fokuserar. Därför blir också 

denna jämförelse med tidigare forskning intressant och motiverar vidare forskning inom 

området, eftersom fler musiklärare och lärare i olika ämnen upplever samma sak och möter en 

liknande problematik i sin undervisning. Frågan är vad detta beror på? Vad orsakar denna 

kompetensbrist? Hur har musiklärare själva blivit skolade genom grundskola, musik-och 

kulturskola och folkhögskola? Hur ser musiklärarutbildningen ut? Hur ser andra 

lärarutbildningar ut? Vilka genrer spelar de flesta musiklärare och musiker här i Sverige och 

vad har det för inverkan på musiklärares kunskaper? Det skulle vara mycket intressant att 

forska vidare på, särskilt hur musiklärare blivit skolade i grundskola, musik- och kulturskola 

samt genom folkhögskola och inte minst lärarutbildning vid musikhögskola.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide  
 

Bakgrund 

 Kan du berätta lite om dig själv?  

o Hur kom Du själv i kontakt med musik? 

o Hur blev Du intresserad av att undervisa i musik? 

 Hur länge har du arbetat som musiklärare?  

 Vilka åldersgrupper arbetar/har du arbetat med?  

 Hur skulle du beskriva den skola eller de skolor där du arbetar/har arbetat?  

o Har skolan/skolorna någon särskild profil? 

 

Musikundervisningens syfte 

 Hur ser du på musikundervisningens syfte/ Vad tycker du är det viktigaste i din 

musikundervisning? 

o Hur arbetar du för att uppnå detta syfte?  

o Finns det något i läroplanen som du tycker är extra viktigt?  

o Hur tänker du kring arbetet med att utmana elevers kulturella erfarenheter? (På 

vilka sätt kan man göra det/hur gör du det?) 

 

Genre 

 Vilka olika musikgenrer spelar och lyssnar ni på tillsammans med eleverna i 

undervisningen?  

o Varför använder ni just dessa genrer?  

o Vad kan man uppnå genom att arbeta med olika genrer?  

o (Vem bestämmer detta och i vilken utsträckning? Hur bestäms detta?) 

o Vad lyssnar dina elever på? Varifrån kommer den musiken?   

o Vad har musikstilarna ni arbetar med för bakgrund? Var kommer de ifrån?  

o Ser du samband mellan de musikstilar ni arbetar med? Finns det 

samband/skillnad mellan dessa och med stilar som ni inte arbetar med?  

o Vad har du själv spelat för musikstilar? 

o Vad ser du för möjligheter och svårigheter med att arbeta med olika 

genre/musikstilar från olika delar av världen?  

 

Kulturella erfarenheter/kulturell bakgrund 

 Vad har dina elever för bakgrund/musikalisk bakgrund/social bakgrund/kulturell 

bakgrund/nationellt ursprung?  

(Börja med bakgrund) 

o Vilka musikaliska sammanhang befinner sig eleverna i, både i klassrummet 

och utanför?  

 Hur påverkar bakgrund och musikaliska sammanhang musikundervisningen? 

o Hur påverkar det valet av genre?  

Hur bör man belysa/påverka m kulturell bakgrund i undervisningen? Hur arbetar 

du för att tillgodose elevernas olika bakgrunder?  

 Hur ser sambandet mellan musikstilar och elevers bakgrund ut? (Val av musik av 

eleverna själva, är det annorlunda beroende på bakgrund?) 
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 Hur använder du genre för att utmana elevers kulturella erfarenheter?  

o Ser du användandet av olika genrer som en del av arbetet med att utmana 

elevers kulturella erfarenheter och i sådana fall på vilka sätt?  

o Vad ser Du för möjligheter och utmaningar i att använda olika genrer i arbetet 

med att utmana elevers kulturella erfarenheter?  

 

Mångkultur och genre 

 Varför uppfattar du att musikundervisning ska innehålla olika genrer/varför tror du att 

det är så viktigt i kursplanen och musikundervisningens syfte?  

 Tycker du personligen att det är viktigt och i sådana fall varför?  

o Hur skulle du motivera syftet med olika genrer?  

o Vad ser du för möjligheter eller svårigheter med det? 

 

 ”Om man tänker på det här vi pratat om under denna intervju såsom 

musikundervisningens syfte, olika genrer i undervisningen, elevernas bakgrunder av 

olika slag, vad tänker du då är relationen mellan detta sammantaget och orden 

”mångkultur” och ”interkultur”?  

o Hur kopplar du det till din undervisning? Vad finns det för 

svårigheter/möjligheter? 

o (Varför ska musikundervisning ha ett mångkulturellt/interkulturellt 

perspektiv?) 

Övrigt 

 Har du något mer att tillägga om det vi pratat om?  

o Har du något övrigt som du vill ta upp? 

 

 

 STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  
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BILAGA 2 

Informationsbrev till skolor/informanter 

 
Hej! 

 

Mitt namn är Dan Göransson och jag studerar på musiklärarutbildningen vid Örebro 

universitet. Jag håller just nu på med mitt examensarbete, där jag vill undersöka hur 

musiklärare tänker kring mångkultur och olika musikstilar i sin musikundervisning. Till detta 

vill jag genomföra intervjuer med 4-5 musiklärare som är verksamma på olika 

högstadieskolor.  

 

Jag undrar därför om jag skulle kunna få kontaktuppgifter till er/era musiklärare på högstadiet 

för att se om de är intresserade av att ställa upp på en intervju? Detta vore mycket värdefullt 

för mig, då er skola har en tydlig och intressant mångkulturell profil som passar alldeles 

utmärkt för det jag vill undersöka.  

 

Mer info om intervjuerna tar jag förstås med musikläraren/musiklärarna direkt om de är 

intresserade! Informanternas identiteteter kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer 

inte heller gå att ta reda på vilka skolorna är, eller vilka städer skolorna ligger i. Allt detta är 

enlighet med Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Dock kommer skolans profil att 

framgå i någon mån, eftersom det kan vara relevant för de svar jag får.  

 

Stort tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar / Dan Göransson 
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BILAGA 3 

Samtyckesformulär 
 

MEDVERKAN I C-UPPSATS 

 

Denna uppsats, där Du valt att ställa upp genom denna intervju, kommer att 

handla om hur lärare ser på användande av genre och att utmana elevers 

kulturella erfarenheter i musikundervisning.  

 

Informationen som samlas in från denna intervju kommer endast att användas 

till denna uppsats. För att underlätta återgivandet och ge en så rättvis bild av 

intervjun som möjligt kommer jag att spela in. Denna inspelning kommer endast 

jag att ha tillgång till och kommer endast att användas till denna undersökning. 

När uppsatsen är klar kommer inspelningarna att raderas.  

 

Deltagande i denna studie är helt frivilligt. Du kan när som helst dra tillbaka din 

medverkan till dess att uppsatsen tryckts.  

 

Information från denna intervju kommer att behandlas konfidentiellt. Din 

identitet kommer inte att röjas. Inte heller din skolas namn eller staden där 

skolan befinner sig kommer att framgå. Detta dokument kommer endast att 

sparas av mig som ett bevis på ert samtycke. Allt ovanstående är i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

När uppsatsen är klar kommer den att publiceras och blir således en offentlig 

handling.  

 

/ Dan Göransson, intervjuare_________________________________________ 

 

Jag samtycker:  

 

 

Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Datum och Ort 
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