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Abstract 
The purpose of this study is to examine how music is being used and how it is taught in the 

small village of Berefet in The Gambia. During our first visit to the village, it seemed to us 

that both children and adults used music in a very natural, knowledgeable and, at the same 

time, joyful way. We, as music teachers from Sweden, would like to learn from the citizens in 

Berefet and find new methods of teaching music in a more intuitive and enjoyable way. 

The research has been conducted through qualitative interviews with both teachers and 

inhabitants of the village. We have analyzed the collected data from a music ethnological 

perspective and compared our results with findings from other studies and literature 

concerning music ethnology and pedagogy. 

 

Our study indicates that a daily practicing of music in Berefet isn’t as widely spread as 

initially assumed. It appears that the children in the village learn and practice music primarily 

in their home environment, and that they learn from their older relatives and family members. 

 

Keywords: The Gambia, music teaching, music ethnology, tradition. 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur musik används och lärs ut i den lilla byn Berefet i 

Gambia. Under ett första besök i byn tyckte vi oss nämligen se att barn och vuxna musicerade 

med stor glädje och kunskap. Anledningen till ämnesfokus var att vi ville hitta vägar till ett 

mer naturligt och glädjefyllt sätt att undervisa som musiklärare här i Sverige.  

Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre lärare och tre 

andra invånare i byn. Svaren har vi sedan analyserat utifrån ett musiketnologiskt perspektiv 

och jämfört med vad andra forskare och författare inom musiketnologi och pedagogik har 

kommit fram till.  

Resultatet visar på att det vardagliga musicerandet i Berefet inte är så utbrett som det verkar 

vid en första anblick. Det visar sig att barnen i byn i första hand lär sig och övar upp sina 

musikaliska kunskaper i sin hemmiljö, och att de då lär sig av äldre släktingar och 

familjemedlemmar. 

Nyckelord: Gambia, musikundervisning, musiketnologi, tradition. 
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1. Inledning 

Under vårt tredje år på musiklärarutbildningen fick vi möjlighet att som specialisering välja 

kursen Mångkultur-Gambia. Vi såg det som en stor tillgång att under utbildningen få ta del av 

en annan världsdel och kultur, ute på fältet. Tanken på att få resa till Afrika har sedan 

barnsben varit en dröm, då denna världsdels kultur har fascinerat och trollbundit oss på flera 

olika sätt. Ganska snabbt insåg vi att det här inte bara var en möjlighet att utvecklas som 

musiker och lärare, utan kanske först och främst som individer. 

Första gången vi besökte Gambia var i januari 2005. Vi åkte tillsammans med 10-15 

musiklärarstudenter från Karlstad universitet och Örebro universitet. Det här året var målet 

den lilla byn Berefet. Under de tre veckor vi befann oss där kom gambiska musiker på besök 

och hade lektioner med oss. Det var musiker från fyra av de största folkgrupperna i Gambia, 

nämligen fula, susu, mandinka och wolof. Dessa tre veckor var fyllda av intryck. Musiken 

verkade finnas överallt i byn och utgöra en stor del av livet. Vi reagerade också på att alla 

barn verkade vara så musikaliska. För oss såg det ut som att alla barn både kunde och ville 

sjunga, spela och dansa. Vi fick intrycket av att de verkade ha en medfödd rytmkänsla.  

Kunde det verkligen vara så fantastiskt som det verkade för oss? Uppträdde folk på ett annat 

sätt än vanligt just för att vi kom dit som en grupp vita studenter från ett främmande land? De 

visste att vi var intresserade av musiken och därför kanske de visade upp extra mycket musik.  

Om det nu i alla fall är så här fantastiskt; hur går det till? Våra frågor blev många! Hur lyckas 

barnen lära sig så mycket inom musikens område och hur lyckas de behålla kunskapen in i 

vuxen ålder? Framför allt, varför är det så många som tycks praktisera kunskapen under hela 

livet? I Sverige är det enligt vår erfarenhet relativt vanligt att barn lär sig spela ett instrument, 

men när de når en viss ålder slutar många att spela. Tillfrågas de sedan som vuxna om de kan 

spela ett instrument kan svaret bli; -Nej, men jag tog pianolektioner när jag var liten. På 

samma sätt är det med sången. Där blir svaret ofta att de sjunger hellre än bra.  

Det var tydligt för oss att det fanns skillnader mellan vårt och gambiernas sätt att tänka och 

lära sig musik. Ett starkt minne är när vi under vår första resa skulle lära de gambiska 

musikerna ett par sånger från Sverige. Vi hade valt en (som vi trodde) enkel sång med enkla 

steg till. Det var en sång i tretakt, en polska, och vi skulle alla tillsammans försöka gå till den i 

par. Inräkningen startade; one, two, three – och det blev kaos! De gambiska musikerna hade 
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ingen som helst förståelse för konceptet att räkna och känna pulsen på tre. 

Tänk om vi som svenska pedagoger i stället kunde lära oss något av hur musik lärs ut i 

Gambia och Berefet? Ett frö hade börjat gro och i september 2006 reste vi tillbaka med en 

förhoppning om att få svar på några av dessa frågor.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas tidigare skrivet vetenskapligt material som är relevant för detta 

arbete, såsom böcker, forskningsrapporter, uppsatser och tidningsartiklar. Vi börjar med att gå 

igenom vissa allmänna begrepp som det är viktigt att förklara innebörden av för att kunna 

förstå vad som avses senare i arbetet. (Förklaringar till vissa ord och begrepp finns inte i 

själva arbetet, utan går istället att hitta i bilaga 2). Det går också att läsa något om de specifika 

förutsättningar som råder i Gambia och i byn Berefet. Framförallt går vi in på hur 

musikertraditionen ser ut, hur skolsystemet är uppbyggt och vilka vägar som finns till lärande 

utanför skolan. Vi berör även att samhällen genomgår en förändring och en utveckling i 

många olika avseenden, och hur detta ser ut i Gambia utifrån ett kulturellt och musikaliskt 

perspektiv. Som avslutning på detta kapitel beskriver vi syftet med vår undersökning och 

fastställer våra frågeställningar.  

2.1. Tradition och Kultur 

NE:s (2011) beskrivning av tradition är följande:  

… det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte. Det kan 

uppdelas i inre tradition (synsätt, värderingar, tro, ideal etc.) och yttre tradition: 

manifestationer som verbal tradition (ord, utsagor, texter etc.), beteendetradition 

(moral, sed, arbetsformer etc.), institutionell tradition (gemenskapsstruktur, 

rangordning, organisation) och föremålstradition (lokaler, kläder, redskap etc.) (NE, 

2011). 

Med tradition avses vanligen dess roll i samhället. Alla kulturer har sina traditioner som 

skapas gemensamt, i detta fall av Berefets invånare. Vad som är tradition i ett specifikt 

samhälle kan för en utomstående vara svårt att upptäcka. Vad betyder ordet egentligen? Som 

vi tolkar tradition utifrån NE:s förklaring handlar det om outtalade normer, regler och 

förhållningssätt. Vi tycker att det går att tydliggöra genom en jämförelse med situationen på 

en vanlig arbetsplats. Som nyanställd kan det vara lätt att missa saker som förväntas bli gjorda 

eftersom det hör till de outtalade normerna på arbetsplatsen. På liknande sätt har vi upplevt att 

det i Gambia kan vara svårt för en utomstående att förstå att han/hon förväntas ge sig hän och 

dansa om det spelas musik. Om han/hon inte gör det utan sitter still och ”bara” lyssnar blir 

den generella uppfattningen att musiken inte uppskattas. Om denna person istället skulle gå på 
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en konsert med klassisk musik i Sverige skulle samma beteende inte bli särskilt uppskattat. 

Där är förväntningen att publiken ska sitta still på sina platser och lyssna.  

Enligt Lundberg & Ternhag (2002) finns det skiftande meningar om hur musikkulturer 

förändras. Genom åren har det t ex funnits en uppfattning om att olika länders inhemska 

folkmusik ”hotats” av ny och modern musik. I dag anser Lundberg & Ternhag att detta 

synsätt är mer eller mindre historia inom forskarvärlden. De menar istället att tradition 

innebär fortlöpande förändring, att musiktraditioner inte är så statiska som musiketnologer 

tidigare trott. Musiken påverkas ständigt av andra, nya och gamla musikslag, och innehåller 

därför musikimpulser från flera håll. Det är genom denna process som traditioner kan 

överleva, enligt författarna. 

Vad är då kultur? Det är ett stort begrepp som kan innefatta väldigt många aspekter. Ett försök 

till förklaring ges i följande citat:   

Ordet kultur används i två bemärkelser. I vardagligt språkbruk betecknar det konst, 

litteratur, musik, etc. (…) Med den andra användningen av ordet kultur avses en social 

gemenskap i vidare bemärkelse – det är denna betydelse som är giltig i 

musiketnologisk litteratur. Kultur står här för en större helhet: ett samhälle, en 

världsbild, ett livsmönster eller ett kollektivt medvetande. (…) Kultur består av 

tankefigurer, värden samt språkliga uttryck för dessa element, vilka delas av en viss 

grupp människor (a.a, s 116 – 117). 

Av de två kategorier Lundberg & Ternhag presenterar har vi valt att studera musikkulturen i 

sig. Det handlar om kulturens aktörer, uttryck och inneboende värderingar. Musiken och 

musicerandet är det som står i centrum. Vi vill kunna beskriva och förstå musikens och 

musicerandets betydelse för en utvald grupp människor (a.a). 

2.1.1. Muntlig tradition 

Läs- och skrivkunnigheten hos den vuxna befolkningen i Gambia uppskattades av UNESCO 

2009 till 61,9 % (NE, 2011). Det finns en stark muntlig tradition i hela Afrika, så även i 

Gambia. För att förmedla kunskap mellan generationerna berättas det historier och sjungs 

sånger (Saeter, 2003; Sternfeldt, 2000). Enligt Agawu (citerad i Broch, 2010) har vi här i 

Europa spelat in ljud och musik i över hundra år och har sedan länge kunnat dokumentera vår 

historia i skrift. De talade språken i Gambia har däremot enligt Sternfeldt (2000) inte haft en 
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motsvarighet i något skriftspråk. Sternfeldt menar att när det gambiska samhället förändras 

medför det att den samlade kunskapen och historien hotas, då det muntliga berättandet inte 

förs vidare. Engelskan har fortfarande ett stort inflytande på samhället, och den litteratur som 

finns i Gambia idag är på engelska. På senare tid har skriftspråk börjat utvecklas på bland 

annat mandinka och wolof. Detta innebär förhoppningsvis att en del av den muntliga 

kunskapen kommer att bevaras, betonar Sternfeldt. Precis som det muntliga berättandet 

förutsätter en kontakt mellan talare och lyssnare, kräver även litteratur en förbindelse; mellan 

författare och de som läser, mellan tidskrifter, förlag och kritiker. I ett fattigt land som 

Gambia, där inköp av böcker konkurrerar med pengar till mat och tid till läsning konkurrerar 

med arbetstid, är detta samband ingen självklarhet (a.a, 2000). 

Bruno Nettl (1990) tar upp de skillnader som avspeglar sig mellan skriftliga och muntliga 

lärandetraditioner när det gäller musik och andra kulturella företeelser, som t ex hantverk och 

poesi. I ett skriftligt samhälle dokumenteras vanligtvis den musik som görs, vilket gör att den 

inte behöver framföras under kompositörens liv. Musiken kan upptäckas först århundraden 

senare. I ett muntligt samhälle däremot måste sången sjungas för att kommas ihåg och kunna 

föras vidare från generation till generation. Musiken som skapas behöver bli accepterad för att 

inte bli bortglömd och dö ut. Nettl understryker även att musiken kan överleva genom att den 

ändras för att anpassas efter de behov och önskemål som musikerna och de som lyssnar 

efterfrågar (a.a, 1990). 

Ett intressant perspektiv ger Bjørkvold (2005) när han beskriver vuxenvärlden som en litterär 

kultur och barnens värld som en oral kultur. Han jämför sedan dessa två världar med den 

västeuropeiska respektive den afrikanska kulturen. Slutsatsen han drar är att en skriftlig eller 

muntlig kultur inte bara ger olika sätt för bevarande av kunskap, utan också olika sätt att 

tänka. I en kultur där bokstäver och ord dominerar blir det naturligt att göra analytiska 

distinktioner och avgränsningar, vilket i sin tur leder till systematiska uppdelningar och 

specialiseringar. I en muntlig kultur däremot blir helhetsupplevelsen central. Det blir viktigare 

vad som upplevs med flera olika sinnen samtidigt. Det är inte säkert att en upplevelse delas 

upp i vad man hör, ser eller känner. T ex finns i många afrikanska språk inga särskilda ord för 

att lyssna och höra. Ett annat exempel är ordet sikia på swahili, som innebär att känna med 

hela sig.  

Genom dessa komplexa förnimmelser upplever man ”musik” på afrikanska. Det är 
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något som man hör och lyssnar på, men också ser och reagerar på genom att röra sig 

(dansa). Något som man lär sig att förstå genom, respekterar och till och med följer. 

Jag hävdar att så känner även barnet, med alla sina sinnen både under och efter 

spädbarnsstadiet (a.a, 2005, s 51).  

 2.1.2. Vägar till lärande 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof som intresserade sig för och arbetade 

mycket med pedagogiska och utbildningsfilosofiska frågor. Hans tankar har haft stor 

betydelse även för den svenska skolans utveckling och flera av hans texter finns översatta till 

svenska. Bland annat funderar han över vad utbildning är och ser det då i ett vidare 

perspektiv, där utbildning är något som sker under hela livet och inte måste vara kopplat till 

skola och medveten undervisning (Dewey, 2004). 

Jag tror att all utbildning innebär att individen får ta del av mänsklighetens sociala 

medvetenhet. Denna process börjar omedvetet, nästan vid födelsen, och formar 

individens begåvning. Medvetandet genomsyras, vanor bildas, begrepp lärs in och 

känslor och emotioner väcks. Genom denna omedvetna utbildning blir man gradvis 

delaktig av de intellektuella och moraliska tillgångar, som mänskligheten har lyckats 

samla ihop (a.a, 2004, s 46). 

Deweys slutsats är att all formell utbildning måste anpassas till denna naturliga process hos 

oss människor. Han beskriver även de krav som ställs på barn (och vuxna) i olika sociala 

situationer. Ett barn stimuleras av dessa krav till att anpassa sig till den grupp det tillhör. Efter 

hand lär sig barnet vad olika handlingar får för sociala effekter och konsekvenser, både för sig 

själv och för sina medmänniskor. Ett exempel som tas upp är barnets instinktiva joller. 

Genom reaktioner från andra människor får barnet reda på vad jollret betyder och kan med 

tiden utveckla jollret till ett språk (a.a, 2004).     

”Grunden läggs i det ofödda barnet” lyder rubriken på det första kapitlet i boken Den musiska 

människan (Bjørkvold, 2005). I stycket som följer argumenterar författaren för att barn börjar 

lyssna efter ljud redan som foster. Han säger att alla mammor vet att barnet i en gravid 

kvinnas mage reagerar på både ljud och rörelse. Bjørkvold anser också att vi människor börjar 

kommunicera och föra någon sorts samtal redan som spädbarn i kontakten med framförallt 

mamman. Barnet lär sig väldigt snabbt att använda rösten på olika sätt för att uttrycka olika 

känslor. Med tiden växer den här förmågan till kommunikation med fler och fler nyanser av 
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ljud som blir förståeliga för föräldrarna, långt innan barnet kan skapa ord som är begripliga 

för andra människor. Utvecklingen ser likadan ut för alla barn i alla delar av världen, oavsett 

skillnader i språk, kultur och politik. Utifrån detta har Bjørkvold arbetat med hypotesen att 

alla barn i världen delar ett musikaliskt modersmål. Det tar sig bland annat uttryck i något 

som han kallar för spontansång. Spontansång är precis vad namnet antyder, nämligen att barn 

sjunger spontant: 

… utan vuxnas uppmaningar och sången lyder, precis som alla andra delar av leken, 

under barnkulturens normer och regler för hur den ska användas och låta. Vad barnen 

sjunger bestäms av det som sker i stunden. Ett vredesutbrott utlöser naturligtvis helt 

andra toner än ett förnöjt nynnande vid ritblocket (a.a, 2005, s 65).  

Vi människor lever inte isolerade från vår omgivning, utan ett liv är enligt Dewey en serie av 

situationer och sammanhang som hakar i varandra. I dessa situationer pågår en interaktion 

mellan individ och föremål och andra personer, vilket gör det svårt att skilja begreppen 

situation och interaktion från varandra. Situationer, interaktion i situationer, och kontinuitet i 

situationer och interaktion skapar tillsammans erfarenheter hos alla människor som leder till 

en ständigt pågående process av kunskapsökning (Dewey, 2004). Lave & Wenger (1991) 

framför liknande teorier och skriver bland annat att lärande är en integrerad del av socialt 

agerande och att det inte går att helt separera dessa begrepp från varandra. Författarna 

använder sig av ett eget begrepp; legitimate peripheral participation, som kortfattat innebär 

att lärande sker genom deltagande i sociala sammanhang. I boken tar de upp exempel på olika 

lärlingssystem runtom i världen. Slutsatsen blir att lärlingen lär sig mest om han/hon blir en 

naturlig del av en helhet med egna uppgifter, istället för att observera och prova på vad någon 

kunnig person gör inom en liten del av en verksamhet. I ett bra lärlingssystem finns det då 

även ett naturligt och kontinuerligt in- och utflöde av nya, unga och gamla personer. En 

lärling utvecklas med tiden till att bli den som lär ut till nya lärlingar. Det finns enligt 

författarna ett kontinuerligt lärande, oavsett om man befinner sig i situationer eller skolformer 

med medvetenhet och intention om lärande och undervisning eller inte.  

Ett problem med lärande i skolmiljöer som Dewey (2004) tar upp kan vara att kontinuiteten 

går förlorad när elever får lära sig saker lösryckta ur sitt sammanhang. Teoretisk kunskap 

måste även få ett praktiskt användningsområde. Annars är risken att man som vuxen måste 

lära om i verkligheten utanför skolans väggar. Viktigt att påpeka för Dewey var även att en 
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person inom en formell utbildning inte enbart lär sig det som han/hon för tillfället studerar. 

Att man samtidigt lär sig bestående attityder, vad man gillar och inte gillar, kan ofta 

var mycket viktigare än den rättskrivningsläxa eller geografi- eller historieläxa som 

lärs in. Ty dessa attityder är de som verkligen kommer att räknas i framtiden. Den 

viktigaste attityd som kan formas är den som innebär en önskan om fortsatt lärande 

(Dewey, 2004, s 188).  

2.2. Landet Gambia  

Enligt Landguiden (2011) är Gambia Afrikas minsta land, ungefär lika stort som Skåne. 

Huvudstaden heter Banjul. Befolkningsmängden är ca 1 750 700. Det är ett väldigt fattigt 

land, utan egna naturtillgångar och med en dåligt utvecklad industri. Därför är Gambia ett av 

världens mest biståndsberoende länder. Större delen av befolkningen försörjer sig på jordbruk 

(a.a, 2011). 

Det officiella språket i Gambia är engelska, vilket har funnits i landet sedan kolonialtiden. 

Gambia blev självständigt 1965. Ungefär hälften av befolkningen kan prata engelska. Det 

största lokala språket är mandinka, och det är också namnet på den största folkgruppen. Andra 

folkgrupper vi har kommit i kontakt med är wolof, fula, susu, djola och manjako. Dessa 

folkgrupper bor även i andra närliggande länder, t ex Senegal. Varje grupp har sitt eget språk, 

men då många samhällen bebos av flera olika grupper, lär sig många även andra språk 

förutom sitt modersmål (Landguiden, 2011). 

Islam är den största religionen; nio av tio gambier bekänner sig till denna tro, medan de flesta 

övriga är kristna (Landguiden, 2011). År 2003 utgjorde mandinka 42 % av invånarantalet, 

wolof, 16 %, fula 18 % och djola 10 %. Traditionellt sett försörjde sig mandinka på jordbruk, 

fula var boskapsskötare och wolof ägnade sig åt handel (NE, 2011). Den traditionella 

uppdelningen mellan folken har luckrats upp i och med den snabba inflyttningen till städerna. 

Ungefär halva befolkningen behärskar det officiella språket engelska, men i det vardagliga 

livet används främst de lokala modersmålen (Barnfonden, 2011). 

2.2.1. Berefet 

Innan vår första resa till Gambia, fick vi berättat för oss att Berefet var en mandinkaby. När vi 
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under vår andra resa återvände till Berefet fick vi reda på att det var en blandning av 

mandinka och djola. Från början var det en djolaby som på grund av giftermål mellan 

folkgrupperna nu utvecklats mer och mer till en mandinkaby. För oss var detta lite 

förvirrande, då invånarna talade mandinka och verkade följa denna tradition. Detta berodde 

nog till stor del på att mödrarna har varit mandinka och att de har fostrat barnen i sin egen 

tradition. Under (ej dokumenterade) samtal med byns invånare fick vi ändå känslan av att 

djolatraditionen var mycket stark. Många av invånarna kallade sig hellre djola än mandinka. 

Vi har alltså påbörjat undersökningen ur ett ”mandinka-perspektiv”. 

Berefet är en mycket fattig by och befolkningen försörjer sig till största delen på jordbruk, 

liksom stora delar av Gambia. Vi har fått berättat för oss att Berefet har varit en handelsby, då 

den har ett perfekt läge precis vid Gambiafloden. Byn har antagligen haft kontakt med den 

större handelsplatsen James Island på andra sidan floden. Därmed har Berefet haft del av den 

mer storskaliga handeln mellan Afrika och Europa (Fieldwork in focus, 2010). 

2.2.2. ECCO 

Det var genom ECCO och musikhögskolan Ingesund som vi genomförde vår första resa till 

Gambia. Förkortningen ECCO står för Education through Communication and Culture 

program. ECCO Gambia är en del av ECCO international, och dessa olika grenar av ECCO är 

registrerade som välgörenhetsorganisationer i Norge och i Gambia. Det är organisationer som 

säger sig vilja stödja och bevara lokala kulturer genom internationellt samarbete och 

utbytesprogram. 

Verksamheten startade 1996, och sedan dess har tre olika byar på landsbygden i Gambia fått 

hjälp med att bygga upp läger för utbytesgrupper att bo i. Dessa läger ligger i Njawara, 

Berefet och Tumani Tenda. Studentgrupper från Europa kommer för att bo i dessa byar under 

ett par veckor. Under deras tid där kommer musiker från olika kulturtraditioner för att lära ut 

sin musik; mandinka, wolof, fula och susu. Musikerna är heltidsanställda med ettårskontrakt 

för att ge dem en ekonomisk trygghet (ECCO International, 2007). 

 

2.3. Tradition i Gambia 

I detta kapitel beskrivs vad begreppet tradition, som tidigare förklarats, har för betydelse i 
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Gambia. Det finns vissa främmande traditioner i Västafrika som också behöver en mer 

ingående förklaring för att innebörden av resultatet ska bli begripligt.  

2.3.1. Musikertraditionen/Griots 

Precis som att det finns flera olika folkgrupper och språk i Gambia och hela Västafrika, finns 

också flera olika musiktraditioner. Det finns stora likheter emellan dem, men också stora 

skillnader. En likhet hos de flesta folkgrupperna är musikernas roll i samhället (Cogdell 

DjeDje, 1998). Något som kan vara lite förvirrande är att dessa professionella musiker har 

olika namn inom de olika folkgrupperna. Hos mandinka kallas de jali, hos wolof gewel och 

hos serere gawoloweh. Ett samlingsnamn för alla musiker oavsett ursprung är griot. (Sonko-

Godwin, 1997).    

Innebörden av griot är inte enbart en musiker som vi tänker oss ur en västerländsk synvinkel, 

utan griot är ett mycket vidare begrepp. Både Saeter (2003) och Hale (1998) listar en griots 

olika funktioner i samhället. De nämner rollen som historiker, släktforskare, rådgivare, 

talesman, medlare, diplomat, tolk, lärare, musiker, underhållare, samhällets gemensamma 

minne och fredsbevarare. Med den här uppräkningen blir det tydligt att musiken bara är en 

liten del av en griots uppgifter. Det kanske är rollen som musiker som är lättast att upptäcka 

från ett utifrånperspektiv. Hale säger att en griots primära uppgift är verbal art. Musiken har 

en stark relation till detta, men är egentligen bara en sekundär konsekvens av huvuduppdraget 

(Saeter, 2003; Hale, 1998). Djola skiljer sig lite från övriga folkgrupper. De har inga griots, 

utan de har musiker som är mer jämförbara med vårt västerländska system. Alltså musiker 

som spelar musik enbart för att underhålla sin publik (Sonko-Godwin, 1997). 

Historiskt sett har inte vem som helst kunnat bli griot, utan rollen har ärvts inom vissa släkter 

och familjer (Sonko-Godwin, 1997; Cogdell DjeDje, 1998). Inom dessa familjer har barnen 

bland annat fått lära sig grunderna i den traditionella musiken, genom sång och genom att 

spela på instrument specifika för just den musiktraditionen. Genom sångtexterna har de också 

fått lära sig historia. Genom sång och musik har den nedärvda kunskapen förmedlats till 

övriga medlemmar i samhället (Cogdell DjeDje, 1998). 

2.3.2. Riter och ceremonier 

Griots är ofta delaktiga i de stora ceremonier som följer livet, som namngivning, initiering 

och bröllop. På sjunde dagen efter att barnet fötts tillkännager en kvinnlig musiker de 



	  

	  

	  

14	  

festligheter som kommer att omge den ceremoni som ska hållas för barnet vid solnedgången. 

Efter att barnets namn har tillkännagetts viskar kvinnan barnets namn i dess öra. Sedan blir 

barnet välsignat av de äldste i byn (Hale, 1998). 

Den initieringsrit vi skriver om i detta arbete kan beskrivs som ett utbildningstillfälle inför 

vuxenlivet. Riten görs med en grupp av barn inom samma åldersspann. De äldre i byn lär då 

barnen saker som klanens och byns historia, andarnas funktioner, framgångar och motgångar 

hos förfäderna, gruppens hemliga kommunikationsspråk, konsten att jaga och hur man beter 

sig på ett bra sätt i samhället. I vissa samhällen räknas omskärelsen som en del av initieringen 

(Sonko-Godwin, 1997). Under initieringen nämns masquerades. Det är ett svåröversatt 

begrepp och vi har därför valt att behålla det engelska namnet. Vid initieringen skyddas 

barnen av andar, förfäder och masquerades. Dessa masquerades förkroppsligas genom olika 

utklädnader, kankurangs. De har en viktig roll i alla folkgrupper och ska skydda barnen från 

ondska. Det finns flera olika kankurangs för olika tillfällen, men alla hör på något sätt ihop 

med initieringsriter (a.a, 1997). 

 

2.4. Skolan i Gambia 

Musiklärarstudenten Cathrine Malmquist beskriver i ett arbete från 1993 skolan i Gambia. 

Skolan är uppbyggd av Primary School, Secondary School, High School och College 

(Malmquist, 1993). Det är meningen att den grundläggande skolgången ska vara både 

obligatorisk och gratis. I verkligheten tillkommer det ofta avgifter som påverkar många 

föräldrars möjligheter att låta sina barn gå i skolan. Positivt är att antalet skolbarn ökar. År 

2005 slutförde tre av fyra barn de sex första skolåren. Negativt är att det är problematiskt för 

flickor. Familjerna vill gärna ha kvar dem hemma för att de ska kunna hjälpa till i hemmen 

och jordbruken. Regeringen är medveten om situationen och delar därför ut riktade bidrag till 

flickor som vill studera vidare (Landguiden, 2011). Enligt Malmquist (1993) kan 

skolproblemen för flickor bero på att familjerna tror att det blir svårare att gifta bort flickorna 

om de har utbildat sig. En del familjer tycker också att det är onödigt för flickor att gå i skolan 

eftersom de ändå ska gifta sig. Ett annat problem är brist på lärare, framförallt inåt landet.  

Förutsättningarna i den gambiska skolan ser väldigt annorlunda ut jämfört med den svenska. 

Det finns inte alls samma resurser. Ett exempel på detta ger lärarstudenterna Aronsson & 
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Persson, som 2005 gjorde en del av sin praktik på en skola i Gambia. De beskriver en skola 

med 187 elever som egentligen var byggd för 40 barn. Skolbänkar fick användas som 

sittplatser och därmed saknades det plats att skriva på. Material som är så självklart i vår 

svenska skola att vi inte ens tänker på det fanns inte heller; pennor, papper, datorer, 

overheadapparater och stereoapparater. Det var dessutom bara en av fyra lärare som hade gått 

en lärarutbildning (Aronsson & Persson, 2005). 

Eftersom det kan finnas elever med flera olika modersmål på en och samma skola är engelska 

det officiella språket även inom skolvärlden. Möjligen ges förklaringar på barnens egna språk 

i de lägre åldrarna. Men det är undervisning på engelska som gäller. Hela 

undervisningssystemet i sig är också uppbyggt efter en engelsk/europeisk förebild. Det 

innebär bland annat att barnen får lära sig saker som är viktiga att kunna om de bor i England 

eller Europa. Catherine Odorra Hopper är professor i pedagogik i Sverige, men kommer 

ursprungligen från Uganda. I en intervju med Rudhe (2009) berättar hon att hon anser att 

afrikanska länder och deras lärare måste börja värdera sin egen inhemska kunskap högre. 

I västs ögon är barnen som bor i byarna på den afrikanska landsbygden symbolen för 

fattigdom och okunskap. Dessa barn har bland annat stora kunskaper i hur naturen 

fungerar. Men det är kunskaper som det afrikanska skolsystemet, som är uppbyggt 

efter västerländsk modell och med västerländskt kunskapsinnehåll, negligerar. Man ser 

i stället på barnen som totalt okunniga. […] Det är ett typiskt exempel på hur det 

koloniala arvet genomsyrar skolsystemet och hindrar uppbyggnaden av kunskaper som 

är rotade i den egna kulturens förutsättningar. Det handlar faktiskt om att en hel 

kontinent har degraderats och förödmjukats när det gäller rätten till utveckling av 

kunskaper och tankeförmåga (Rudhe, 2009).  

 

2.5. Förändring/utveckling av musik och tradition i samhället 

Många av de ceremonier som tidigare har genomsyrat samhället fyller inte längre samma 

funktion. Initieringen brukade t ex pågå under en längre tid i bushen. Idag har många inte råd 

med det. Masquerades fyller inte heller samma funktion som tidigare. De anses inte längre 

vara viktiga för att bevara traditionella lagar och skapa ordning i samhället. Istället dyker en 

del av dem upp vid festliga tillfällen som underhållning (Sonko-Godwin, 1997).  
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Även musiken i Afrika har förändrats snabbt under 1900-talet, vilket till stor del beror på en 

ökad kontakt med den västerländska musiken, dess musikaliska idéer och den teknologi som 

medföljer menar Nettl (1990). Han understryker att afrikaner numera lyssnar på en stor del av 

sin musik via inspelningar, t ex radio och cd-skivor, och att de inte upplever levande musik i 

samma utsträckning som förr. De har kommit i kontakt med musik från andra afrikanska 

länder, vilket resulterat i att nya musikstilar har uppstått. Dessa musikstilar har kombinerats 

och blandats med västerländska inslag, vilket har blivit väldigt populärt.  

Enligt Öryd (2008) är det inte självklart att barn till jalis idag får lära sig sin familjs tradition. 

I de intervjuer hon har gjort säger informanterna att de blev tvingade att lära sig musiken av 

sina föräldrar. I dagens samhälle är det inte möjligt att tvinga sina barn på samma sätt. De 

flesta jalis verkar inte heller vilja göra på det sättet.  

…how my father teach me music, I cannot do that to my son. Because me, my father 

beat me to the music. If I do something wrong he beat me. But me, I don’t do that to 

my son. I teach him, if he don’t want to play, I apologize, till he understand (Öryd, 

2008, s 30).  

Ett vanligt synsätt är att barnen idag har möjlighet att få gå i skolan. Den möjligheten har inte 

tidigare generationer haft. Några av de musiker Öryd intervjuat tror att barnen kommer att få 

bättre försörjningsmöjligheter i framtiden med en skolutbildning jämfört med en 

musikerkarriär. Därför väljer flera jaliföräldrar den vanliga skolan framför jaliundervisningen 

för sina barn (Öryd, 2008).  

Nuförtiden börjar det bli möjligt för människor från ”vanliga” familjer, alltså inte griots, att 

syssla med musik. Det kan vara ett sätt att tjäna pengar i ett Gambia där arbetslösheten är 

väldigt hög. För barn kan det t ex vara ett sätt att tjäna ihop till skolavgiften (Broch, 2010). 

Situationen för griots påverkas också av arbetslösheten och ekonomin i landet. Många bra 

musiker kan inte försörja sig på musik i Gambia, så får de möjlighet åker de utomlands för att 

tjäna pengar. Detta påverkar så klart kulturen i landet. Jalin Alagi Mbye säger i en intervju att 

länderna i Västafrika dräneras på traditionsbärare och att barnen då förlorar sina förebilder 

(Lundberg, 1999). De traditionella inkomstkällorna har på så sätt ersatts av radiostationer, 

inspelningsstudior, bokförlag, forskningskonferenser och festivaler. Hemma i Gambia kanske 

en griot skulle få en filt eller en get för sitt uppträdande, medan han i en storstad som Paris, 

London eller New York kan tjäna upp till 1000 dollar för samma sak (Lorentzon, 2002). 
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Något som också har förändrats är synen på vem som får göra vad inom musikområdet. 

Tidigare har det varit väldigt strikt traditionsbundet vilka instrument som män respektive 

kvinnor har fått använda. Till stor del lever detta kvar, men det börjar ske en liten 

attitydförändring (Broch, 2010). Lamin Konte, en griot från Senegal, nämner i en artikel att 

det tills helt nyligen ansågs opassande för kvinnor att spela instrument. Kvinnor ska sjunga 

och män ska spela. Hans teori om detta är att afrikanska män historiskt sett har ansett att det är 

lättare att sjunga och att kvinnor därför kan klara av det. Men redan då, 1986, hade han sett 

musikgrupper som bestod av enbart kvinnor (Konte, 1986).     

Sättet att musicera skiljer sig också från tidigare. Yousso N’Dour, en känd afrikansk 

popstjärna i Senegal betraktar sig t ex som en modern griot. För honom och andra yngre 

musiker är det musiken som är viktigast, till skillnad mot förr när det var texten och budskapet 

som skulle föras fram, med hjälp av musik (Lorentzon, 2002). 

 

2.6. Musikundervisning 

Enligt Saether (2003) var lärarutbildningen vid tiden för hennes undersökning den högsta 

utbildning som fanns i Gambia. Musik var ett av de ämnen som lärdes ut, men det fanns ingen 

formell musiklärarutbildning på en högre nivå. Universitetet var under konstruktion och 

Gambia hade begärt internationell hjälp för att kunna starta sina kurser. I musikämnet 

användes därför litteratur från Ghana, det land i Västafrika som då hade kommit längst inom 

det musikpedagogiska området. Även om det skulle finnas en formell musiklärarutbildning 

tror Saether att den skulle vara uppbyggd efter europeisk modell. 

Enligt Flolu (citerad i Saether, 2003) bygger afrikanskt lärande på en direkt kommunikation 

genom att lyssna och tala, ett lärande som integreras i det vardagliga livet. Detta sätt att lära är 

djupt rotat och går inte att bortse ifrån. Flolu menar att invånare i de flesta afrikanska 

samhällen inte utbildas i musik. Istället är det musiken som är själva grunden för utbildning 

inom andra områden. Han säger att det även finns ett formellt lärande som bl a sker vid olika 

initieringsceremonier.  

Musikundervisningen i skolan består till stor del av gamla engelska barnvisor med 

pedagogiskt eller moraliskt innehåll. Jalin Alagi Mbye säger att det är väldigt ovanligt med 
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afrikansk musik i ett klassrum. Istället får barnen sjunga ”Yippee ai ai”, ”Bah, bah black 

sheep” och andra engelska sånger. Detta trots att det finns en stor egen musikalisk kultur 

(Öryd, 2008; Saether, 2003). Om de engelska sånger barnen får lära sig säger han: 

Colonialisation is finished in the Africa. And STILL in our schools we are singing 

COLONIAL songs. Children don’t even know their songs. Some of them know it, but 

the teachers, teaching them, don’t know their songs (Öryd, 2008, s 20).  

En orsak till att musikundervisningen ser ut på det här sättet kan vara att lärarna ibland är 

invandrare som inte känner till de traditionella gambiska sångerna (a.a, 2008). Det finns också 

motsatta exempel. I Malmquists (1993) arbete berättar läraren Fatou Sonko om sin 

undervisning i Primary School i Serrekunda. Hon säger att hennes elever kommer från olika 

folkgrupper, men att hon kan utnyttja detta som lärare genom att låta eleverna lära varandra 

och henne sånger på sina egna språk.  

Jalin Alagi Mbye som nämnts tidigare har gjort något helt nytt i Gambia. För sex år sedan, 

1996, startade han Gambias första musikskola. Det är en skola som är öppen för alla barn 

oavsett bakgrund. Flickor och pojkar, griots och ”icke-griots”, barn från olika folkgrupper; 

alla är lika välkomna. Alagi har som musiker fått möjlighet att resa till andra delar av världen, 

bland annat till Skandinavien. Under sina resor har han fått en liten inblick i hur 

musikundervisning fungerar i andra länder. Det var så han fick idén till Maali’s Music School 

(Lundberg, 1999). Det fanns flera anledningar till att starta skolan. Den största anledningen 

var kanske oron över att den traditionella musiken ska dö ut. En annan förhoppning är att 

skolan ska kunna motverka etniska motsättningar, eftersom både skolans lärare och elever 

kommer från olika folkgrupper (a.a, 1998).  

Lorentzon (2002) skriver att det numera finns musikskolor i flera av Västafrikas länder. Han 

kallar dem för speciella griotskolor. Fokus ligger på rollen som musiker, det är musik som lärs 

ut på dessa skolor. Därför är det möjligt även för ”vanliga” barn att gå där. Den första skolan 

startades i Senegal redan 1948. 

 

2.7. Syfte/Problemformulering 

Under vårt första besök i Berefet gick en stor del av tiden åt till att smälta alla intryck av nya 
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miljöer, ny musik och möten med nya människor. Det var först efter en tid hemma i Sverige  

vi började ifrågasätta musikens roll och öppenheten vi möttes av i samhället. Vi började 

fundera på om vi fått se det verkliga livet eller en fasad. Distansen gav en annan, kanske mer 

verklig bild.  

Både barn och vuxna i byn verkade ha stora kunskaper inom musikens värld. Dessutom 

verkade de använda sina kunskaper till vardags. Därför ville vi resa tillbaka och undersöka 

muikens roll i Berefet. Vi var nyfikna på vad de gör i sin musikinlärning och -utlärning som 

ger sådana fantastiska resultat. I Gambia kändes det enkelt och naturligt att musicera 

tillsammans, det fanns en stor glädje i musiken. Vår förhoppning var även att arbetet skulle 

leda till kunskap om hur vi kan få in mer av den glädjen och enkelheten i vår egen 

musikundervisning här hemma i Sverige.  

Syftet med vår undersökning har därför varit att ta reda på hur musik används i Berefet till 

vardags och hur barnen i byn inhämtar sina kunskaper och färdigheter inom musik. Med syftet 

som utgångspunkt har vi arbetat utifrån följande frågeställningar: 

  

 Vilken är musikens roll i vardagen i en liten by i Gambia? 

 Hur lär sig barn att musicera i en liten by i Gambia? 
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3. Metod 

3.1. Datainsamlingsmetod 

Det finns olika metoder för att ta reda på information och samla material till ett arbete som 

detta. För oss var det ingen tvekan om att använda intervjuer som huvudsaklig kunskapskälla, 

eftersom vårt och informanternas gemensamma språk (engelska) inte var ett modersmål för 

någon av oss. Hade vi delat ut enkäter hade det kunnat bli många språkliga missförstånd. Vid 

en intervju finns i alla fall en chans att minimera antalet missförstånd genom att läsa av 

kroppsspråk, miner och gester. Med intervjuer som arbetsmetod är det även lättare att få fram 

mer djupgående kunskap än vid användande av enkäter, då informationen blir mer ytlig. 

Enligt Johansson och Svedner (2004) finns det två olika sorters intervjuer, nämligen 

strukturerade och kvalitativa. En strukturerad intervjumetod innebär att det ställs i förväg 

bestämda frågor till informanterna. Vid kvalitativa intervjuer används istället mer fritt 

formulerade frågor som kan variera mellan intervjuerna.  

Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer. Redan innan vi reste iväg till Gambia satte vi 

ihop en lista med frågor (se bilaga 1) som vi sedan använde oss av under alla intervjuer. Vi 

ställde även följdfrågor som varierade i relativt hög grad, beroende på vad informanterna 

pratade om utifrån våra grundfrågor. Vi lät även de intervjuade prata fritt utifrån våra frågor. 

Om de kom in på ett stickspår lät vi dem göra det för att eventuellt få svar på någon annan 

fråga.    

Vi har försökt se in i en annan kultur. Människor i varje kultur formas av och bär på sina egna 

föreställningar; idéer, normer och regler som är en del av en gemensam kunskap. Denna 

kunskap kan vara svår att upptäcka. Den som ställer en fråga eller svarar på en fråga, är inte 

alltid medveten om att det görs utifrån dessa värderingar. (Lundberg & Ternhag, 2002; 

Saether, 2003).  

Forskare som studerar en främmande kultur kan aldrig få samma perspektiv på kulturen, som 

de människor som lever inom den. Den som forskar är formad av sin kultur och det kommer 

därför att vara omöjligt att få ett inifrånperspektiv av den andra kulturen. Inom 

musiketnologin benämns detta som emiskt och etiskt perspektiv. ”Emiskt perspektiv står för 

de beforskade människornas betraktelsesätt och etiskt perspektiv för forskarens bild av de 
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beforskade människornas värld” (Lundberg & Ternhag, 2002, s 120). Ordet etiskt kan 

troligtvis lätt missuppfattas om det inte nämns tillsammans med emiskt, då etiskt antyder att 

det handlar om moral. Därför har vi istället att använda begreppen inifrånperspektiv och 

utifrånperspektiv. Eva Saether (2003) ger ett konkret exempel på hur missförstånd kan uppstå 

när två kulturer möter varandra med dessa olika perspektiv: 

A typical example is the question to the West African drummer: ‘where is the first 

beat?’ By playing with and studying from drum masters, the outsider will realise that 

the ‘first beat’ does not exist as a concept in West African musical thinking (a.a, 2003, 

s 67). 

Lundberg & Ternhag (2002) påpekar att det inte behöver vara ett problem att det finns olika 

synvinklar i samband med musiketnologisk forskning. Det viktiga är att vara medveten om att 

det alltid finns olika perspektiv. 

Forskaren kan aldrig komma ifrån sin utanförskapsroll – och ska heller inte göra det. 

Medvetenhet om skilda perspektiv är däremot förutsättningen för att föra arbetet mot 

större förståelse framåt (Lundberg & Ternhag, 2002, s 120). 

Vi upplevde att vi hade ett visst utanförskap. Det blev extra tydligt för oss eftersom det på 

grund av vår hudfärg syntes att vi inte hörde hemma i samhället. Känslan av att bara skrapa på 

ytan i intervjusituationer och andra samtal med byns invånare var ofta frustrerande. Genom att 

vara medvetna om problematiken har vi inte bara ställt följdfrågor när vi inte förstått svaret, 

utan även ibland ställt frågan igen när vi trott oss förstå, för att försäkra oss om att vi uppfattat 

informanterna på rätt sätt.  

 

3.2. Urval 

Vid en intervju är kommunikation och förståelse viktigt. Därför var vårt urval av respondenter 

tyvärr begränsat, då vi var beroende av att de skulle kunna tillräckligt bra engelska. 

I den nedanstående presentationen har vi skrivit den ålder som respondenterna angav för oss. I 

flera fall innebär det en ungefärlig ålder, eftersom respondenterna inte visste själva exakt hur 

gamla de var. Alla informanter är tillfrågade ifall de vill vara anonyma, eller om vi tillåts att 

skriva ut deras namn. 
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Presentation av informanterna: 

Saikouba Jarju, 26 år, Mandinka. Han är nyss färdigutbildad lärare och den yngsta läraren på 

Berefet Basic School. Ogift.  

Dembo Kollie, ca 30 år, Djola. Han arbetar som lastbilschaufför i Kombo och kommer bara 

hem till Berefet när han är arbetslös eller ledig. Bor tillsammans med sin fru Fatou Kollie och 

barn i den äldste brodern Dodo Kollies compound.  

Dodo Kollie, ca 50 år, Djola. Han är den högst ansvarige för ECCO-projektet i Berefet och 

har en hög ställning i byn. Har familj.  

Binta Kollie, nästan 80 år, Djola. Mamma till Dembo och Dodo. 

Sampiere Mendy, 43 år, Manjako. Han har arbetat som lärare i 25 år, i många olika skolor 

spridda över hela landet. Den ende av de intervjuade som är kristen.   

Sidi Sarr, 50 år. Han har arbetat som lärare i 30 år. Nu är han rektor och lärare på Berefet 

Basic School. Vi vet tyvärr inte vilken folkgrupp han tillhör.  

 

Vi valde att intervjua de tre lärarna på byns grundskola. Dels för att de hade goda kunskaper i 

engelska och dels för att de kunde tänkas ha pedagogiska synpunkter som lärare. En annan 

fördel med lärarna var att de inte hade växt upp i Berefet och därmed kanske hade gjort andra 

observationer än infödda bybor. De två äldre lärarna hade dessutom arbetat på många olika 

platser i Gambia och hade därför något att jämföra med. Resterande informanter är tre 

personer ur samma familj. Det är personen som var den högst ansvarige för ECCO-projektet i 

Berefet, hans yngre bror och deras mamma. Vi hade gärna velat ha med både kvinnor och 

yngre personer, men det förhindrades tyvärr av den språkliga situationen. 

 

3.3. Procedur  

Vårt arbete med den här uppsatsen har haft lite speciella omständigheter, eftersom det har 

handlat om ett möte med en annan kultur och andra språk än svenska. Vi var tvungna att 
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förbereda mycket redan innan vi åkte till Gambia och Berefet, platsen för undersökningen. 

Samtidigt var det mycket vi inte hade en möjlighet att bilda oss en uppfattning om förrän vi 

var där på plats. De yttre förutsättningarna för att genomföra bra intervjuer var heller 

ingenting vi kunde påverka som besökare i ett främmande samhälle. Vi kunde t ex inte själva 

välja var och i vilket sammanhang intervjuerna skulle genomföras. 

Innan vi reste hade vi tillsammans med vår handledare kommit överens om en lista med 

frågor att utgå ifrån. Frågorna var väldigt tydligt uppdelade i två ämnesområden; musik i 

vardagen respektive barn och musik. Frågorna utformades efter de kunskaper vi hade om 

Gambia och byn Berefet innan arbetet påbörjades.  

När vi väl var på plats i byn försökte vi förklara för våra informanter vad vår utbildning går ut 

på och att det här arbetet är en del av den utbildningen. Vi frågade dem om de kunde tänka sig 

att ställa upp som informanter och bli intervjuade.  

Vår intention var att spela in samtliga intervjuer på en minidisc. Det innebar att vi inte 

behövde sitta och anteckna under intervjun, utan kunde koncentrera oss på vad som sades. 

Detta är en förutsättning för att kunna ställa relevanta följdfrågor, som enligt Johansson & 

Svedner (2001) är representativt för en kvalitativ intervju. Intervjun med Binta genomfördes 

med Saikouba som tolk eftersom hon inte kunde någon engelska alls. Tyvärr fungerade inte 

inspelningen under den intervjun. När vi efteråt märkte det fick vi tillsammans med Saikouba 

gå igenom vad som sagts. Trots att flera av hennes svar gick förlorade uppfattar vi att det har 

ett visst värde att ta med det som vi är helt säkra på att hon svarade. 

Intervjuerna genomfördes i informanternas vardagsmiljö, t ex compoundet och skolan. De 

vanliga vardagsbestyren pågick runtomkring oss. Ibland kom även andra människor fram och 

ville prata under intervjun. Antingen har intervjun då fått avbrytas under en stund, eller så har 

den fortsatt mer som ett samtal med en till deltagare under en del av intervjun. Situationen kan 

för en kort stund ha gjort oss och informanterna okoncentrerade, men vi hoppas och tror att 

resultatet hade blivit detsamma även om intervjun skett under andra förutsättningar.  

Vi genomförde alla intervjuer tillsammans, även om vi var och en ställde frågor utifrån olika 

ansvarsområden. Vi kände oss fria att båda flika in med följdfrågor oavsett vem som hade 

ställt grundfrågan. Alla informanter intervjuades en och en, förutom Dodo och Dembo som 

intervjuades tillsammans. Det var egentligen inte meningen, utan intervjun började med 

Dembo. Men när Dodo som äldre person med hög status i samhället kom in i samtalet kunde 
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varken vi eller Dembo säga något.  

Väl hemma i Sverige igen lyssnade vi igenom intervjuerna och skrev ordagrant ner allt som 

hade sagts. Därefter följde ett översättningsarbete av alla intervjuer. Det var ett tidskrävande 

arbete att dels höra och förstå allt som sades på en inte perfekt engelska, och dels att tolka vad 

som egentligen menades. När det har behövts har vi använt ordböcker för att göra en korrekt 

översättning. Dessutom är det återigen värt att påpeka att engelska varken är vårt eller 

informanternas modersmål. Vissa ord och företeelser går helt enkelt inte att översätta på ett 

bra sätt. En del uttryck har vi därför valt att ha kvar på engelska. Vi använder då kursiverad 

stil (ex vis: Under initieringen nämns masquerades...).  

Nästa steg i analysen var att rensa bort det material som inte var relevant för våra 

frågeställningar. Vi sammanställde de samstämmiga svar som vi fått av respondenterna för att 

sedan tillföra de särskiljande åsikter vi kunde urskilja ur materialet. Vi har inte redovisat 

svaren i sin helhet utan endast det som kunde utläsas vara gemensamt för respondenterna och 

det som skiljde sig åt. För att vi skulle få en tydlig överblick av materialet delade vi in det i 

mindre kategorier. Det har i sin tur resulterat i att vi skapat de underrubriker som finns i 

resultatdelen, för att göra materialet mer överskådligt för läsaren.  

 

3.4. Forskningsetiska överväganden 

För att uppnå ett framgångsrikt examensarbete är det enligt Johansson & Svedner (2001) en 

förutsättning att tillämpa god forskningsetik. Det är viktigt att deltagarna får information om 

undersökningens syfte och ger sitt samtycke till att medverka. Informanterna bör även veta att 

de kan avbryta sitt deltagande när som helst under undersökningen och att de har rätt att vara 

anonyma. Genom att följa dessa anvisningar visas respekt för de personer som deltar.  

Detta har vi hanterat genom att informera de intervjuade om undersökningens syfte och att det 

är frivilligt att delta i den. Vi frågade även om de ville vara anonyma och fick deras tillstånd 

att ange deras riktiga namn.  
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4. Resultat 
I följande avsnitt har vi gjort en bearbetning av det samlade materialet från samtliga 

intervjuer. En bearbetning var nödvändig då vårt material var stort och mycket av den 

information vi fått fram inte var relevant för våra frågeställningar. För att göra avsnittet mer 

överskådligt har vi skapat följande underrubriker som knyter an till våra frågor; Musik och 

dans, Barn och musik, Gemensam kunskap, Medfödd talang samt Visioner.  

 

4.1. Musik och dans 

Alla respondenter förklarar på ett poetiskt sätt vad musik och dans är och betyder för dem. 

Deras förklaringar är också ett typiskt exempel på hur det engelska språket fungerar i Gambia. 

…Music is to me just like how food is like in the stomach. So music is just like that in 

the heart …fills the heart and makes you happy (Sampierre). 

Utifrån respondenternas svar råder det inga tvivel om att musiken är viktig både för kulturen 

och för samhället. Den verkar ha en fundamental betydelse, då den gått i arv under många 

generationer. I intervjuerna framkommer även att musik och dans hör ihop. Kroppen reagerar 

på musiken och vill dansa. Musik kan också vara ett sätt att föra fram ett budskap enligt en av 

de intervjuade. 

…You send message, but not in the rough way, but in a very smooth way (Sidi). 

4.1.1. Traditionella instrument, sånger, danser och ceremonier   

Under intervjuerna framförde alla respondenterna initieringsceremonin, namngivningen och 

giftermålet som viktiga musikaliska sammanhang.  

Under initieringen dansar människorna i byn enligt de intervjuade. Några av männen har 

pistoler/gevär som de avfyrar rätt upp i luften och några skär sig själva. De intervjuade 

berättade också att det finns sånger som bara sjungs i bushen under initieringen. Männen har 

sina sånger och kvinnorna har sina som de endast sjunger tillsammans med dem av samma 

kön. Det finns även vissa tecken och symboler som endast lärs ut under initieringen. Kvinnor 
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och män lär sig samma tecken. Dessa tecken kan användas i byn och kommer inte att störa 

någon även om de flesta kommer att förstå dem understryker de intervjuade. En av 

respondenterna menar att det är en skyldighet för både män och kvinnor att följa barnen till 

bushen för att lära dem sin kultur. Respondenterna är eniga om att de sånger som sjungs i 

bushen måste bli ihågkomna för att sedan kunna läras ut till de yngre. Betydelsen av de flesta 

sångerna är att önska barnet en god framtid och att varna för faror. De intervjuade ger oss 

känslan av att det råder en viss mystik runt de sånger som sjungs i bushen. Eftersom vi inte 

har genomgått någon initiering får vi inte heller veta något exakt om handlingen.  

Flera av de intervjuade berättar ingående om namngivningen. När ett barn fötts och ska få sitt 

namn sjunger enligt traditionen endast kvinnorna. Namngivningsceremonin sker utomhus och 

det offras något för barnet. En äldre kvinna kommer sedan att viska barnets namn i dess 

vänstra öra tre gånger. Sedan sjunger en av de äldre kvinnorna en sång. De andra kvinnorna 

spelar med något som knyts fast på fingrarna och framkallar ett klingande ljud. Alla säger 

barnets namn, det klingande ljudet blir högre och högre och de börjar be för barnet. I barnets 

högra öra viskar den äldre kvinnan också någonting för att barnet ska veta att det är kallat när 

det är bön i moskén. 

...So you see this is a action saying that the baby should be answerable to come to the 

mosque any time he/she is called, and the baby should also be answerable to the name 

(Saikouba). 

Binta berättade att vid namngivningen sjunger mormor/farmor en sång för barnet som hon har 

gjort själv. Det är en ny sång för varje barn och budskapet varierar med mormors/farmors 

sinnesstämning. Alla kan inte komponera en egen sång, det beror på talang. Både mormodern 

och farmodern har lika stor del i barnets dop och kan sjunga varsin sång. Oftast sjungs sången 

för att prisa Gud. Mormor/farmor tackar Gud för att de en gång fick ett barn, och att det 

barnet nu har fått ett eget barn. Bönen handlare om att även detta barn ska få ett eget barn i 

framtiden.  

I materialet framkommer att när en man och en kvinna ska gifta sig bestämmer de gemensamt 

en dag när kvinnan ska besöka mannen i hans compound. Kvinnorna som följer bruden 

sjunger längs med vägen. Alla mandinka sjunger inte exakt samma sång vid detta tillfälle, 

utan det beror på i vilket område de bor. Innebörden av sångerna vid giftermål är att nu börjar 
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ett nytt liv, ett nytt förhållande som kommer att kräva tålamod. Sångerna råder kvinnan att 

aldrig göra något utan att rådfråga sin man. Kvinnan kommer att gråta då det är sista dagen 

hon kommer att räknas till den familj hon växt upp med. När hon blir lämnad med sin 

blivande man sjunger kvinnorna som följt henne en väldigt sorglig sång. De säger att de är 

ledsna för att hon lämnat sitt hem. När de gått en bit börjar de sjunga en sång för att råda 

kvinnan hur hon ska vara och att hon ska respektera sin man. Sångerna innehåller kunskaper 

som kvinnan bör komma ihåg. 

En av respondenterna berättar att när det är fullmåne går de ogifta männen och kvinnorna ut 

till deras bantaba, (centrum i byn). De gifta kvinnorna går aldrig ut, medan de ogifta kan gå ut 

oavsett ålder. I alla fall var det så förr, men enligt respondenten har det inte längre någon 

betydelse om kvinnorna är gifta eller inte. Männen och kvinnorna tar med sig sina egna 

traditionella trummor och sjunger och dansar för nöjes skull. Traditionellt sett var det här ett 

sätt för män och kvinnor att träffas. Kvinnorna kunde skriva sånger till männen de var 

intresserade av för att imponera på dem. Målet var kanske att hitta någon att gifta sig med.  

Kanileng group – the funny women är ett svåröversatt begrepp som nämns av några av de 

intervjuade. Den här gruppen kvinnor kan göra sig lustiga på andras bekostnad, och över det 

mesta. Alla kvinnor kan vara med oavsett ålder. Förr var det bara äldre. De intervjuade 

berättar ingående om kvinnornas aktiviteter. Om en kvinna har svårt att få barn kan hon gå 

med och då kanske få tur med sig. Gruppen kan då gå till en brunn med kvinnan, klä av henne 

naken och tvätta henne. Då kommer hon att bli gravid. Efter att hon har fött barnet kommer 

kanilengkvinnorna till hennes hus och tar barnet ifrån henne. De går iväg för att slänga barnet 

på ett ”dumping place.” Kanilengkvinnorna hjälpte kvinnan att bli med barn, så nu är det 

”deras” barn. Men sen får mamman barnet tillbaka. Gruppen ger också barnet ett roligt 

smeknamn, så barnet kommer att ha två namn. Ofta följer smeknamnet med barnet hela livet. 

Enligt de intervjuade använder sig människorna i byn av masquerades, vid flera av sina 

ceremonier. Dessa masquerades har bland annat till uppgift att skydda byn mot övernaturliga 

krafter och att skydda barnen vid deras initiering. Respondenterna berättar även att 

masquerades kan dyka upp som ren underhållning. De har olika namn och utseende som 

skiljer sig mellan folkgrupperna. 

Samtliga respondenter påpekar att dans är en stor del av livet och spelar en viktig roll vid 
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många tillfällen, t ex när någon fått barn, vid giftermål, vid besök av främlingar eller för nöjes 

skull. Vid de flesta av dessa tillfällen dansar människorna till olika rytmer som spelas med 

hjälp av det som finns tillgängligt, t ex med händer, fötter, järn, plastdunkar eller trummor. 

Männen brukar inte dansa, förutom vid några få tillfällen. Ett av dessa tillfällen är när de ska 

brottas, wrestling dance. Männen blir kallade att dansa till sina egna signaturer som spelas på 

trummor. Den som vinner matchen får dansa sin dans ännu en gång. Folket ger brottaren 

pengar för att visa sin uppskattning. 

Respondenterna berättar om många instrument som finns inom de olika folkgrupperna. En del 

spelas enbart av männen och en del enbart av kvinnorna. Män spelar mer på instrument än vad 

kvinnor gör, men det finns instrument för kvinnor, bland annat waterdrum (se bilaga 2). Det 

finns även instrument som i första hand spelas av griots. 

4.1.2. Sång 

Materialet tyder på att det i första hand är kvinnor som sjunger. För det var dem 

respondenterna talade mest om.  

When men sing they do it for a reason and almost only in the bush. If the women feel 

like to sing, they come and sing (Saikouba). 

Alla respondenter säger att det även finns skillnader mellan vad män och kvinnor sjunger om. 

Två av de intervjuade berättar hemliga sånger som är olika för män och kvinnor. Dessa sånger 

är framförallt förknippade med initieringsceremonin. Respondenterna påpekar att det enligt 

islam är män som ska sjunga religiösa sånger. I verkligheten sjunger kvinnor också, men då 

sänker de sina röster och låter männen höras mest. När kvinnorna blir äldre slutar de sjunga 

och ger istället de yngre en chans.  

Även om musik och dans är viktiga inslag i livet påpekar alla respondenter att det inte alltid 

anses passande att musicera. De säger att varken sång eller dans är passande när någon har 

dött, eller för någon som är gammal och sjuk. Då är det istället lämpligt att be böner och 

fokusera på Gud. Även under omskärelsen är det tyst, eftersom det är en kritisk period för 

barnet. Ett annat tydligt exempel fick vi under intervjun med Binta. Vi bad om exempel på 

sånger. Men hon ville inte sjunga på grund av ramadan, då hon menade att sång och religion 

inte hör ihop. 
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De intervjuade nämner att de finns en del provocerande sånger som är till för att håna och 

uppröra, först och främst kvinnor. En gravid kvinna blir hånad hela tiden. En av 

respondenterna berättar att folk sjunger och undrar vad det är för ”fel” på henne, fast de vet att 

hon är med barn. De som sjunger roas av att göra henne arg. Om någon inte kan sin kultur kan 

vem som helst håna den personen genom att sjunga att han/hon tar från något som inte är 

hans/hennes, istället för att hålla sig till det som han/hon borde kunna. 

4.1.3. Musikerroll i förändring 

Griots- och jalikulturen verkar enligt de intervjuade vara inne i en utvecklingsfas. Nu är det 

inte bara traditionen som styr vilka som blir musiker, utan även t ex ekonomi och intresse. 

The present culture doesn’t ask for a traditional culture. The present culture is asking 

for means of survival (Dodo).  

Kora (se bilaga 2) spelas inte längre bara av mandinka. Resultatet är entydigt i denna fråga. 

En förutsättning för att bli en jali har tidigare varit att födas som pojke och dessutom växa upp 

i en jalifamilj. Idag verkar det inte vara något bekymmer om en pojke eller flicka från en 

annan kultur än mandinka vill lära sig att spela kora, enligt respondenterna. Det största 

problemet skulle då vara att de inte kan mandinkas kultur och språk. Därför skulle det bli en 

stor utmaning. Majoriteten av de intervjuade anser att musiken håller på att bli mer av ett yrke 

än en familjetradition. Om en ”vanlig” flicka vill lära sig att spela kora för att hjälpa sin familj 

att överleva och tjäna pengar kan hon numera göra det.  

You know if you want to do it, or if you want to practice it, they say no, no, our clan 

we are not singers, so they don’t allow you (Sampierre). 

Några av de intervjuade påpekar att det tidigare under jalikulturen endast var mästarna som 

hade tillgång till traditionella instrument. Numera kan även amatörer spela på dem. Jalis och 

professionella musiker har nu råd att importera instrument, medan amatörer bara har tillgång 

till traditionella instrument. Känslan vi fick var att respondenterna värderade de importerade 

instrumenten högre. De intervjuade var även ense om att det låter olika när en amatör eller en 

musiker spelar. 
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4.2. Barn och musik 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa de svar som anknyter till barn och deras musikaliska 

utbildning samt musicerande.  

4.2.1. Musikalisk utbildning 

Samtliga intervjuade poängterar att barnen inte lär sig största delen om sin traditionella musik 

i skolan. De kan få lära sig i skolan, men då gäller det att läraren tillhör samma folkgrupp som 

de själva. I första hand lär sig barnen att klappa och sjunga i hemmen av sina äldre syskon och 

släktingar. Initieringsceremonin och andra traditionella händelser nämns också som viktiga 

utbildningstillfällen. Det är tydligt att respondenterna här i första hand tänker på sin 

traditionella musik. 

Binta som hör till den äldre generationen och har växt upp under andra omständigheter än 

dagens barn understryker att det är en skyldighet för varje mamma att lära sina döttrar 

kulturella aktiviteter, som t ex sånger och danser. Det är också en skyldighet för fadern att lära 

sina söner motsvarande kunskaper. Binta berättade att hon har lärt alla sina döttrar vad de ska 

göra och inte göra. Hon tror att hennes döttrar lär sina barn, och hon kan också lära ut till sina 

barnbarn.  

Även om respondenterna tror att skolan är mindre viktig för barnens musikaliska utbildning, 

kommer barnen i kontakt med musik även där. Precis som här i Sverige är det inskrivet som 

ett eget ämne i läroplanen. Musik som skolämne i Berefet innebär till största delen sång. 

Respondenterna säger att barnen sjunger tillsammans ungefär en gång i veckan, antingen 

utomhus med hela skolan eller varje klass för sig i sitt klassrum. Musik verkar utifrån 

materialet vara ett medel för att fånga barnens uppmärksamhet, att utnyttja deras leklust. En 

annan aspekt som berörs är att musik och sång används som ett hjälpmedel för att öva upp 

uttal och ordförråd i engelska.  

De intervjuade säger att barnen först och främst lär sig traditionella och engelska sånger i 

skolan. Utanför skolan lär de sig även religiösa sånger, oavsett om de är muslimer eller 

kristna. Sånger med engelsk text verkar i första hand vara importerade europeiska barnsånger. 

När lärarna väljer ut vilka sånger barnen ska lära sig i skolan beror det på vilka elever de har. 

Vilken nivå de är på och hur gamla de är. Med äldre elever är det viktigt att sångernas text har 
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någonting att lära ut. Med yngre barn spelar det inte så stor roll vad sången handlar om enligt 

de intervjuade.  

Idrott nämns också som ett tillfälle för musik i skolan. Musik kan då bli en del av den fysiska 

träningen. Istället för att läraren skickar ut barnen för att springa runt fotbollsplanen låter han 

dem samlas och dansa en fysisk dans och sjunga till. 

En av respondenterna är ganska negativ i sin syn på skolans musikundervisning och säger att 

den inte tas på så stort allvar av lärarna. Han tror att det beror på att de inte är tillräckligt 

utbildade i ämnet och att många lärare istället använder musik som ett sätt att slippa 

undervisa. Samtidigt säger han att han själv kommer att använda musik i sin undervisning, 

dock mer med yngre än äldre barn. 

…we used music, for example when we are bored in the classroom, we are tired of the 

children, now we want to get rid of the children, we just give them some music… 

(Saikouba). 

4.2.2. Skillnader i undervisningen av pojkar och flickor 

Alla respondenter är överens om att det finns skillnader, men i olika grad. De tar upp olika 

aspekter.  

Det verkar som att kvinnor sjunger mer än vad män gör. Majoriteten av respondenterna talar 

om det här och säger att flickor uppfostras mestadels av kvinnor och rör sig mer bland 

kvinnor än bland män. Om kvinnorna sjunger mycket och kan många sånger så kommer även 

flickorna att lära sig många sånger.  

På samma sätt följer pojkarna sina äldre manliga släktingar. Men där sjungs det inte så 

mycket och följden blir att pojkarna inte får så stor chans att lära sig. Binta utgår från sig själv 

när hon säger att hon mestadels har lärt sina döttrar och sina döttrars döttrar sånger och musik, 

eftersom hon har haft mer kontakt med dem än med pojkarna. En av respondenterna sticker ut 

lite i sin åsikt om detta. Han påstår att flickor och kvinnor visserligen sjunger mer, men pojkar 

och män gör annat inom musik: 

...like in here (Berefet), you will not see a girl drumming, no. But you will only see 

boys, men drumming. Yes, women can do the singing, but it will be men that are 
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drumming. Doing the drumming or whatever instrument (Sampierre).  

I skolan får pojkar och flickor samma musikundervisning. 

4.2.3. Barns musicerande 

Det tycks enligt respondenterna vara en självklarhet att barn är med och sjunger vid kulturella 

evenemang och ceremonier som koriteh, tobaski och initieringen. En av respondenterna 

berättar att om en pojke går igenom initieringsceremonin kan hans syster och hennes vänner 

till och med göra en egen sång för att fira brodern. 

Barn sjunger medan de leker och ett par av respondenterna påpekar att även de själva gjorde 

det som barn. 

Resultatet pekar på att det inte anses lämpligt för barn att sjunga sånger med otäckt innehåll. 

En av respondenterna nämner specifikt sånger som handlar om djävulen. En annan respondent 

är inne på ett moraliskt tema. Han menar att barn inte ska sjunga sånger vars texter skulle 

kunna lära dem dåliga saker. Han vill inte heller att barn ska sjunga sånger som förolämpar 

andra. 

4.2.4. Lärande förr och nu 

En av respondenterna konstaterar att det är skillnad på hur det ser ut nu och hur det såg ut 

förr. Han tror att det kan bero på en ökad ekonomisk press. Föräldrar och andra vuxna måste 

arbeta mer och mer. När han var liten samlades alla runt en eld på kvällarna. Då berättade de 

äldre historier och sjöng sånger. Nu menar han att föräldrar inte har tid för det längre. Kanske 

kan det tolkas som att barn har färre tillfällen att lära sig idag än förr, och att det i sin tur 

betyder att de faktiskt kan mindre. 

Det finns även en motsatt åsikt som säger att barn faktiskt lär sig snabbare nu än förr.  

I think that there is a lot of factors involved in it. One, because I think health is 

number one....and then also interaction. Like communities now are mixed. ...many 

years ago, sometimes you find djola communities only djolas. If you should find a 

mandinka there, maybe two or three, or him just being a passer by. Likewise with 

other ethnic groups too (Sidi). 
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Idag finns det alltså en större bredd i vilken musik barn kan tänkas komma i kontakt med 

eftersom de möter fler människor. 

4.2.5. Barns och ungdomars intresse för traditionell musik 

Intervjuerna tyder på att det finns ett intresse hos barn och ungdomar för den traditionella 

musiken. Men det finns också en oro, i alla fall hos ett par av respondenterna, att intresset inte 

är tillräckligt stort. De befarar att yngre kommer att adoptera den västerländska kulturen och 

att den traditionella musiken och dansen då kommer dö ut. 

…If you don’t know where you’re coming from you never know where you are 

going… (Binta). 

Hos yngre barn är traditionella sånger på det egna språket självklart viktiga enligt 

respondenterna. Innan barnen lär sig engelska sjunger de helst på modersmålet. Men för 

ungdomar som kan engelska blir annan musik viktigare. De sjunger bara traditionella sånger 

vid specifika kulturella tillfällen, som t ex koriteh och tobaski. 

En av respondenterna tror att det kan finnas ett samband mellan de yngres intresse/brist på 

intresse för traditionell musik och teknisk utveckling. Ungdomar tar i allmänhet till sig ny 

teknisk utrustning snabbt. När det först kom kasettspelare och sedan cd-spelare har ungdomar 

velat använda dessa nya möjligheter. Det har inneburit att det är den inspelade musiken 

ungdomar har lyssnat på, och det finns gott om inspelad utländsk musik, men ont om den 

inhemska.  

En av respondenterna menar att de yngre tycker att den traditionella musiken är ålderdomlig. 

Han menar att de äldre kämpar för traditionen, medan de yngre inte orkar stanna upp 

tillräckligt länge för att lära sig. Unga människor influeras av den nya, moderna musiken. 

Det här var ett känsligt ämne och respondenterna verkade även undra över syftet att prata om 

det. Vi upplevde en outtalad sorg över vad som håller på att hända. 
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4.3. Gemensam kunskap 

Några av respondenterna var bestämda i sina svar gällande den kunskap inom musik och dans 

som de ansåg att alla ska ha. Det var en självklarhet för dem att det finns saker som alla borde 

kunna, att alla måste kunna sin egen kultur och tradition. En av de intervjuade anser att det går 

att vara en passiv eller aktiv deltagare i ditt samhälle eller din kultur. Om en person t ex är 

född in i djolakulturen, men inte lär sig de sånger och danser en djola borde kunna, kommer 

inte andra att se på den personen som en äkta djola. 

They will call you a so called djola if you don’t know your culture, if you don’t know 

your dances and the cultural songs (Saikouba). 

Initieringsceremonin nämns under intervjuerna som ett viktigt utbildningstillfälle där en stor 

del av det som alla måste kunna lärs ut. Pojkar lär sig vissa saker och flickor andra. 

 

4.4. Medfödd talang 

För i princip samtliga respondenter är det en självklarhet att inte alla kan lära sig att sjunga 

och dansa. Binta säger att hon kan se det på sina egna barn och barnbarn, eftersom inte alla de 

har dessa färdigheter. Flera av de intervjuade tror att det beror på om det finns en medfödd 

talang eller inte, eftersom alla är födda olika.  

En av respondenterna tar även upp en lärares synvinkel på varför inte alla kan lära sig sjunga, 

eller varför några gör det bättre än andra. 

Sometimes it depends on the way you teach. You might be teaching something very 

important, as music to me, as music is very important. But the way you use it on the 

children, the children will think it’s useless (Saikouba). 
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4.5. Visioner 

4.5.1. Gambia och Berefet i framtiden 

Det råder olika meningar om Gambias framtid bland de intervjuade. Antingen finns en positiv 

eller en negativ syn. Gemensamt för alla respondenter är att de ser att de unga måste flytta 

från sin by för att tjäna pengar.  

En av respondenterna berättar att Berefet enligt historien är en av de äldsta byarna i Gambia, 

att den var liten då och är det fortfarande. Han informerar oss om att under år 2006 började 

det inga nya elever i årskurs ett i skolan. Invånarantalet i byn har minskat, då många har 

flyttat till Kombo. Ökar inte antalet barn tror han att regeringen till slut kommer att stänga 

skolan. 

Två av respondenterna har en mer optimistisk syn på framtiden. De tror att det kommer finnas 

en större medvetenhet, då gambier rest över hela världen. Detta i sin tur leder till moderna 

idéer som kan gynna Gambias utveckling. De nämner sjukhus, skolor, toaletter och bättre 

vägar som exempel. De har visioner om att det i framtiden kanske kommer att finnas primary 

school, middle school och high school i byn, och college eller universitet i närheten.  

Respondenterna säger även att de jobbar för att nästa generationers liv ska bli bättre. 

Förhoppningen är att det ska resultera i mer pengar till mat, bättre hus och bilar. Utflyttningen 

kommer att sluta eftersom folk kommer att ha råd med en bil. De kan köra till jobbet och 

sedan åka hem till sin familj på kvällen. Som det är nu så har kanske 75 % av byns yngre 

befolkning flyttat ifrån Berefet. Många av männen har flyttat till Kombo, eftersom det där är 

lättare att tjäna pengar. Pengarna kan de sedan ta tillbaka till byn och försörja familjen med. 

De yngre kvinnorna lämnar också byn, men först och främst för att studera vidare.  

4.5.2. Syn på musikaliskt lärande i västvärlden  

Sampierre tror att det i Europa och Amerika finns musikskolor och att det finns 

musikinstrument i hemmen. Sidi tror att det i alla fall till en början går till på ungefär samma 

sätt som i hans samhälle. Det vill säga barnen lär sig av sin mamma och andra äldre. De lär 

sig av andra barn när de leker och senare i skolan. Han säger sig också veta att i de flesta 

europeiska samhällen, speciellt kristna, så lär barnen sig sånger i kyrkan. 
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Saikouba hämtar sin kunskap från filmer han har sett. Genom dem har han fått uppfattningen 

att det finns musikskolor där eleverna lär sig att sjunga, spela instrument och att dansa. 

Utifrån filmerna anser han också att musikundervisningen i Europa och Amerika är med 

organiserad än i Gambia. 

4.5.3. Musik i framtidens Gambia 

Det finns viss oro, men framförallt finns det mycket framtidstro hos respondenterna. De tror 

att det i framtiden kommer att finnas musikskolor i Gambia, där professionella musiker 

kommer att undervisa. De tror också att detta är en nödvändig utveckling och en förutsättning 

för att den traditionella musiken ska överleva.  

Materialet visar på en samsyn i att traditionell musik och kultur förs vidare från generation till 

generation. En synpunkt som tas upp är dock att det finns de som inte kan lära sina barn då de 

själva inte bär på kunskapen. En av respondenterna tror att det i framtiden kanske kommer att 

finnas en liten grupp människor med gedigen kunskap om traditionen, medan de flesta inte 

kommer att engagera sig.  

Ett annat synsätt i resultatet är att de många västerländska idéerna kommer att leda till en 

svagare kultur i Gambia. Några av de intervjuade tror att det inte kommer att finnas lika 

många musiker med kunskap om den traditionella musiken i framtiden, vilket i sin tur betyder 

att det blir svårare att få höra musiken, både live och genom inspelningar.  

En av respondenterna säger att kulturen aldrig kommer att dö i Afrika. Så som samhället 

utvecklas kommer också kulturen utvecklas. Kulturen kommer aldrig att försvinna men 

kanske förändras.  
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5. Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera vad som framkommit genom vår undersökning, det 

vill säga det som vi redovisat under rubriken Resultat. Vi kommer att diskutera det utifrån 

våra problemformuleringar och frågeställningar. Det handlar om musikens roll i vardagslivet, 

vad som anses viktigt att lära ut till barnen och hur kunskapen lärs ut. Vi försöker även att dra 

slutsatser som kan vara till nytta för musikundervisning här i Sverige.  

 

5.1. Bedömning av arbetsmetoder 

5.1.1. Generaliserbarhet 

I ett arbete som detta är det viktigt att försöka bedöma om det går att dra några generella 

slutsatser utifrån det resultat som framkommit. Som Johansson & Svedner (2001) påpekar är 

det då viktigt att veta vad som är utgångspunkten för generaliseringen. De ger följande 

exempel:  

När man tänker på generalisering så avser man vanligen att man intervjuat ett antal 

personer, t ex om deras partisympatier, och avser att generalisera till väljarkåren som 

helhet… Då är individen analysenhet, dvs. man beskriver partipreferens hos var och 

en av de intervjuade och sedan generaliserar man till alla röstberättigade (Johansson & 

Svedner, 2001, s 41). 

Vi anser att det här arbetet skall uppfattas som ett exempel på hur musik används i Gambia, 

och på samma sätt som ett exempel på hur musik läras ut. Av språkliga kommunikationsskäl 

kunde vi inte vara så fria i vårt urval som vi hade velat. Det hade varit bra för 

generaliserbarheten om vi hade kunnat intervjua fler kvinnor och haft ett större åldersspann 

bland informanterna. Vår förhoppning är ändå att arbetet kan bidra till en inblick i hur musik 

kan användas, både i vardagliga sammanhang och i lärandesituationer. Vi tror att det bland 

annat kan öka beredskapen för möten med barn i mångkulturella skolmiljöer här i Sverige.  
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5.1.2. Reliabilitet 

Reliabiliteten, eller noggrannheten när ett resultat mäts, är ofta svårt att bedöma enligt 

Johansson & Svedner. För att förklara begreppet ger de följande liknelse: 

På samma sätt som en tumstock är ett instrument för att mäta föremåls längd, är 

enkäter, intervjuer och observationer instrument för att mäta uppfattningar och 

beteenden. Om mätinstrumentet har hög noggrannhet får man samma resultat vid 

upprepade mätningar (Johansson & Svedner, 2001, s 69).  

Författarna menar att det ofta är svårt för studerande att påverka reliabiliteten i sina arbeten 

och att de dessutom har små möjligheter att vidta åtgärder för att mäta och uppskatta detta på 

ett önskvärt sätt (a.a, 2001).  

Mätnoggrannheten i vårt resultat kan diskuteras. Vi utgick visserligen från samma frågor i alla 

intervjuer. Men eftersom frågorna kunde uppfattas på helt olika sätt av informanterna, blev 

det även väldigt skiftande svar. Detta innebar att våra följdfrågor kunde skifta mycket mellan 

de olika intervjuerna.  

Nu i efterhand, efter att ha granskat resultatet, inser vi att vissa frågor borde ha formulerats 

annorlunda för att på ett bättre sätt få fram vad vi var ute efter. Ganska många av våra frågor 

har inget större värde för vår problemformulering. Det finns andra frågor vi borde ha ställt 

som skulle ha haft större relevans för frågeställningarna. Vi ställde till exempel frågan: Var 

får barn och ungdomar sin musikaliska utbildning? För det första är frågan ställd på ett sätt 

som antagligen har lett associationer till skolvärlden och utbildningsinstitutioner, platser som 

väl för det mesta innebär medveten utbildning. Men även om vi hade använt ett annat ord och 

formulerat oss annorlunda, är det inte säkert att vi hade fått mer genomträngande svar, 

eftersom informanterna antagligen inte var medvetna om sina och andras omedvetna 

inlärningssituationer.  

Vid vårt första besök i Gambia 2005 hade Berefet endast varit med i ECCO-projektet under 

ett år. Byborna var otroligt nyfikna på oss vita människor (”tubabs”), och vi likaså på dem. 

När vi senare återvände 2006 hade de flesta invånarna hunnit ha många fler möten med 

européer, vilket borde ha format och gett dem en viss uppfattning om oss. Detta är av vikt och 

värde när vi återkommer för att ställa frågor om deras musik, kultur och tradition.  
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Respondenterna visste vilka vi var, att vi var musiklärarstudenter från Sverige redan innan 

intervjuerna. De visste även genom tidigare samtal med oss att frågorna skulle handla om 

musik. Detta gjorde naturligtvis att de uppfattade alla frågor utifrån ett musikaliskt perspektiv. 

Det behöver inte ha varit någon nackdel, men kan i vissa fall ha begränsat svaren till vad de 

trodde att vi ville höra.  

Framförallt upplever vi att det var svårt att få fram information om musikens roll i vardagen. 

En teori vi har om detta är att eftersom informanterna visste att vi var musiklärarstudenter 

ville de visa upp sin ”finaste” musik och kultur för oss. Vi tror att de trodde att det skulle vara 

mer värdefullt för oss att få veta mer om professionella musikers, griots, musik än om 

amatörers.  

5.1.3. Validitet 

Enligt Johansson och Svedner (2001) handlar validitet om huruvida resultatet ger en 

heltäckande bild av det som från början avsågs att undersökas. Det handlar också om till 

vilken grad de begrepp som används i problemformuleringar och frågeställningar är 

tillräckligt förankrade hos de som utför undersökningen. Annars kan det bli oklart vad 

undersökningen ska handla om. Vi anser att vårt forskningsområde har varit något för brett för 

att kunna hanteras på ett överskådligt sätt. Om vi hade fokuserat på en mindre del av vår 

problemformulering tror vi att resultatet hade kunnat bli mer djupgående och detaljerat, och 

därmed mer givande.  

Det är mycket svårt att säga hur nära någon sorts sanning vi har kommit. Allt vi har skrivit i 

resultatet och diskussionen är ju en sanning för oss. Men frågan är om en person med ett 

inifrånperspektiv, alltså en gambier, hade kommit fram till samma sanning. Det sätt vi ställde 

frågorna på har säkerligen påverkat svaren på mer än ett sätt. Orden hade ibland olika 

innebörd för oss och respondenterna. Situationen försvårades naturligtvis av att ingen av oss 

kunde använda sitt modersmål, utan vi fick alla både översätta och tolka under intervjuerna. 

Vid ett flertal tillfällen upplevde vi att det var svårt att få svar på de frågor vi ställde. Att 

svaren allt som oftast blev till långa historier istället för ett rakt, enkelt svar som vi hade 

förväntat oss. Joseph Ki-Zerbo är en historiker och författare från Burkina Faso som i 

Unescokuriren, 1990 påpekar att det talade ordet väger tungt för en afrikan.  

Det är en tvetydig kraft som kan skapa och förinta, och som också kan vara bärare av 
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det onda. Det ät därför som budskapet inte uttalas öppet och direkt, utan lindas in i 

fabler, hänsyftningar, undermeningar och kryptisk ordspråk som är svåra att förstå för 

folk i allmänhet, men tydliga för dem som har visdomens antenner (a.a.). 

En känsla vi fick var att respondenterna försökte svara med just det svaret de trodde att vi 

ville höra. Ett exempel är när de väljer att tala i termer som de vet att vi använder och förstår, 

men som egentligen inte finns i deras kultur. Flera av respondenterna tar t ex upp dop, 

”christening”, när de berättar om ceremonier för nyfödda.  En annan känsla var att de för att 

vara artiga inte ville säga nej, och att svaren gärna blev jakande och positiva. Därför är det 

svårt att veta hur nära sanningen vi kommit.  

Under intervjun som gjordes med Dembo och Dodo tillsammans tyckte vi oss ibland märka 

att Dembo inte kunde säga precis vad han ville på grund av att Dodo var där. Vi kan heller 

inte veta om övriga informanter kände att de kunde svara helt fritt eftersom vi inte satt inlåsta 

någonstans, utan att det kunde när som helst kunde komma någon och lyssna på vad som 

sades. 

När vi lämnade Berefet hade vi samlat ihop ett stort material att utgå ifrån. Vi har sedan varit 

tvungna att välja ut vilka delar av materialet som har ett informativt värde för detta arbete. 

Eftersom vi har ett utifrånperspektiv på informationen är det inte säkert att informanterna med 

sitt inifrånperspektiv hade bedömt samma delar som viktigast. Dessutom sållades stora delar 

av vårt material bort genom en stöld. Det som försvann var en filmkamera, en kamera och 

obeservationsanteckningar. Från början hade vi nämligen filmat ett antal av intervjuerna 

förutom att spela in dem på minidisc. På grund av detta vet vi inte om vi har glömt bort saker 

som kunde ha gett ett mervärde till arbetet.  

Värt att påpeka är också att vi delvis genomförde vår undersökning under ramadan. Ramadan 

är muslimernas fastemånad, då de inte äter mat under dygnets ljusa timmar. Som vi 

uppfattade våra informanter sjunger och dansar de inte heller under ramadan. Åtminstone 

verkar det vara så att alla musicerar i en mycket begränsad utsträckning. Det borde inte ha 

påverkat resultatet av intervjuerna. Bilden vi fick av samhället genom allmänna möten med 

människor i byn och genom våra observationer blev nog däremot en annan, jämfört med om 

vi hade varit där en annan månad. Kanske kan det vara en del av förklaringen till att 

uppfattningen vi fick om byns musikaliska identitet under vårt första besök i Berefet inte alls 
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verkade stämma när vi kom tillbaka.  

 

5.2. Vilken roll har musiken i den gambiska vardagen? 

Utifrån denna frågeställning blir det nödvändigt att förtydliga vad vi menar med vardagen. 

Det mest självklara och uppenbara är kanske hur musiken ter sig i allt det som görs i det 

vardagliga livet, så som lek, uppfostran, samtal, umgänge, utbildning och arbete etc. Men vi 

ser även de ceremonier som vi skrivit om som en del av vardagen, och inte som något 

högtidligt som står utanför det vardagliga.  

5.2.1. Tradition och föränderlighet 

Att det är viktigt att ha kunskap om sin egen kultur och tradition är något som är 

återkommande i de intervjuer vi haft och i samtal med byns invånare. Det anses viktigt att 

traditionen förs vidare mellan generationer. Men idag är det inte en självklarhet att alla kan 

sin kultur, och alla kan då inte föra den vidare till sina barn.  

Vi kunde ana en oro hos de äldre i byn då de verkade anse att de yngre var mer intresserade 

av modern musik, exempelvis, reggae. Vi uppfattade en viss sorgsenhet när de uttryckte sin 

rädsla för att kulturen tillslut kommer att dö ut. Vad händer om historien slutar att berättas? 

Med ett inifrånperspektiv på situationen är det antagligen svårt att se den förändring som sker 

som något positivt. Kanske hamnar fokus då endast på det som håller på att försvinna och inte 

det som tillförs. Med vårt utifrånperspektiv är det sannolikt lättare att se det som tillförs som 

något positivt och behövligt. En av våra respondenter gav oss ett vänligt men bestämt svar när 

vi frågade vad han trodde kommer att hända med traditionen i framtiden? Utan tvekan svarade 

han att kulturen aldrig kommer att dö i Afrika, men kanske förändras. Detta kan jämföras med 

Lundberg & Ternhags (2002) uppfattning om att traditioner innebär fortlöpande förändring, 

och att de ständigt påverkas av olika musikslag. Det går även att dra en parallell till Nettls 

(1990) tankar. Han tar vid ett flertal tillfällen upp att i en muntlig kultur måste musik 

accepteras och användas för att överleva in framtiden till kommande generationer. Detta kan 

ske genom att musiken anpassas och förändras till vad som efterfrågas. För att den 

traditionella musiken ska kunna överleva tror ett flertal av respondenterna att en förutsättning 

är att det i framtiden kommer att finnas tillgång till speciella musikskolor. 
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En respondent menar att ungdomar snabbt tar till sig ny teknisk utrustning och att de vill 

använda sig av den. Han påpekar att det mesta av den inspelade musiken är utländsk. Det är 

däremot inte lätt att hitta inspelningar med inhemsk musik. Detta gör så klart att det blir ännu 

svårare att komma i kontakt med sin egen traditions musik. Nettl (1990) skriver även om den 

snabba förändring som skett med afrikansk musik och tar upp en intressant tanke om orsaken 

till denna utveckling. Han menar att den tekniska utvecklingen fört med sig möjligheten att 

höra olika sorters musik från olika delar av världen. Vi är övertygade om att detta påverkar 

musiken på många plan, världen över. Utvecklingen gör även att musikens funktion förändras. 

Olika kulturer närmar sig varandra, kommer ta intryck av varandra och blandas.  

Eftersom det finns olika folkgrupper i Berefet, både mandinka och djola, var det bland annat 

svårt att skilja på vilka ceremonier som hörde till vilken folkgrupp. Det har säkerligen uppstått 

nya ceremonier genom åren, utifrån de förutsättningar som funnits i byn. Många gånger fick 

vi känslan av att invånarna inte varit medvetna om den förändring som skett, åtminstone inte 

de yngre. Detta kan vi återigen jämföra med Lundberg & Ternhags (2002) resonemang om 

samhällens ständigt pågående utveckling, och vi ser det som ännu ett bevis på traditionens 

föränderlighet. 

Vi upplevde vid ett flertal tillfällen känslan av att ta ett stort kliv tillbaka i tiden. 

Utvecklingsmässigt ligger Gambia långt efter i mycket. Vi tänker först och främst på att de 

lever utan många av de bekvämligheter som vi i Sverige anser vara självklara. Några exempel 

på detta är kranvatten, fungerande avlopp och elektricitet. Det är lätt att förstå vilken krock 

det måste bli när t ex teknik kommer instormande och förändrar det traditionella samhället så 

drastiskt att det blir rubbat i grunden. Det för med sig nya värderingar, synsätt och ideal.  

5.2.2. Musik och ceremonier 

Vad är det då som invånarna förväntas kunna om sin tradition? Det verkar finnas en 

gemensam kunskap, sådant som alla bör kunna. Vilken sorts kunskap de intervjuade pratade 

om var svårt för oss att få något riktigt grepp om. Vi tyckte att det kändes som om det var ett 

medvetet val hos dem att hålla oss lite på sträckbänken, att det var meningen att vi skulle se 

på initieringen som något mystiskt. Uppfattningen vi fick var ändå att sång spelar en viktig 

roll under denna ceremoni, och att både män och kvinnor har egna ”hemliga” sånger som 

endast sjungs där och då.  
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Vi fick vid flera tillfällen under intervjuerna höra att barnen lär sig mycket musik i hemmen. 

Kanske kan det vara precis som i jalifamiljerna, att sångerna barnen lär sig är fyllda av 

kunskap och berättelser. Materialet visar också att det är en skyldighet för alla vuxna att lära 

barnen deras kultur. Det är inte enbart föräldrarnas eller andra familjemedlemmars ansvar, 

som det kanske är lätt att tänka sig utifrån ett västerländskt perspektiv. I Gambia finns det inte 

heller lika tydliga gränser mellan vilka som hör till familjen och de som inte gör det. 

Blodsband får inte samma innebörd som vi är vana vid. Vad vi lägger vikt vid gällande ålder 

och släktband blir i sammanhanget helt ointressant.  

När vi ställde frågan; vad är musik och dans? blev det helt tyst. Vad då musik och dans? Är 

det inte samma sak? Även om informanterna inte ställde dessa frågor högt, blev det tydligt att 

begreppen inte hade samma innebörd för oss och dem. När vi skrev våra frågor utgick vi från 

att musik och dans var just skilda saker. Informanternas definition av musik hade en annan 

innebörd än vad den hade för oss. De svar vi fick är väldigt poetiska och handlar om en känsla 

utan västerländska uppdelningar och distinktioner. För informanterna verkar musik och dans 

vara så starkt förknippat med varandra att det upplevs som samma sak. De säger att kroppen 

inte kan vara still när den upplever musik. Detta resonemang går att likna vid Bjørkvolds 

(2005) tankegångar om att det är helhetsupplevelsen som är viktig i en muntlig kultur. Alla 

människor berörs av musik på något vis. Det krävs inget aktivt deltagande, utan det räcker 

med att lyssna. Musiken kan liknas vid ett universellt språk, något som alla förstår och kan ta 

till sig. 

Musik är en del av många ceremonier som genomsyrar det dagliga livet i Berefet. Något som 

dessutom är gemensamt för dessa ceremonier är dans och rytm, som är starkt förknippat med 

varandra. Under initieringen, när någon fått barn, vid giftermål och när främlingar är på 

besök, är dansen ett självklart inslag. Det behöver inte finnas någon speciell anledning för att 

människor ska dansa, det räcker med att de bara känner för det. Vi tycker inte att dans har en 

lika stor och vardaglig del här i Sverige, även om det såklart händer att folk dansar. Däremot 

har kanske sång och musik en större roll i vårt samhälle än vad många tänker på. Ett exempel 

på musikens självklara plats är kyrkans riter, där den följer livets stora hållpunkter. Musiken i 

vårt samhälle fyller en viktig funktion då det bland annat skapar tillhörighet och gemenskap.  

Resultatet visar på stora skillnader mellan vilka som gör vad inom musiken i Gambia. Det 

finns instrument som är strikt traditionsbundna för män respektive kvinnor. Även Broch 
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(2010) nämner även denna uppdelning. Konte (1986) skriver att det tidigare har ansetts 

opassande för kvinnor att spela instrument.  

Det brukar i första hand vara kvinnorna och barnen som står för dansandet. Varför männen 

nästan aldrig deltar i dessa aktiviteter har vi inte lyckats få något riktigt bra svar på. Även 

Broch (2010) ställer sig denna fråga, och i likhet med vad han skriver så har inte vi heller hört 

talas om något annat tillfälle när män dansar än när de ska brottas.  

5.2.3. Musik som yrke 

När vi ställde frågor om musik utifrån ett vardagligt perspektiv hamnade respondenternas 

fokus ändå ofta på den professionella musikertraditionen. Eftersom vi ställde våra frågor 

utifrån ett mandinkaperspektiv kom svaren också att handla om mandinkas jalikultur. Enligt 

Öryd (2008) är det inte självklart att barn till jalis idag får lära sig sin familjs tradition. Förr 

blev barnen tvingade att lära sig traditionen, medan de flesta jaliföräldrar idag istället väljer 

den vanliga skolan till sina barn. Den största anledningen till detta val verkar vara en tro på att 

barnen då kommer få lättare att försörja sig. Om färre barn som är födda i en jalifamilj väljer 

att inte fullfölja rollen som musiker, öppnar det istället upp för andra att ta på sig denna roll. 

Det kommer alltid att finnas en efterfrågan på musik, så här visar det sig återigen att 

traditionen måste anpassa sig (Nettl, 1990). I det här fallet för att det alltid kommer att 

behövas musiker. 

Materialet visar att vem som helst numer har möjlighet att lära sig musik, oavsett folkgrupp, 

familj eller kön. Utifrån det vardagliga perspektivet är det här mycket intressant, att 

musikerrollen nu ses mer som ett yrkesval än något som görs av tradition. En stor del av 

utvecklingen beror säkert på ekonomi. Det finns t ex de som lär sig att spela kora för att kunna 

försörja sin familj. Broch (2010) påpekar att detta kan vara ett sätt för barn att tjäna ihop 

pengar till skolavgiften. Att arbeta med sitt yrke, självvalt eller enligt tradition, hör i allra 

högsta grad ihop med vardagen. Alla behöver arbeta för att kunna försörja sin familj.  

5.2.4. Skiftande erfarenheter 

Vi upplevde Berefet på två helt skilda sätt under våra olika besök. Vi har funderat mycket 

över vilken bild som är den verkliga? Under vår andra resa till Berefet upplevde vi att 

musiken inte tog lika stor plats i byn som den verkade göra vid första besöket. Vad kan det ha 
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berott på? Självklart var tillfället helt annorlunda på många olika vis. Vid vårt första besök 

åkte vi genom ECCO – projektet, allt var välorganiserat och det kom musiker till byn för att 

undervisa just oss. Detta gjorde att kontrasten mellan nu och då blev väldigt stor.  

Vår initiala uppfattning om att det inte fanns någon stark musikalisk identitet i Berefet under 

andra vistelsen där, kan kanske höra ihop med att det inte fanns någon griot i byn, vilket vi 

fått berättat för oss att många byar brukar ha. Efter att ha läst Sonko-Godwins (1997) bok kan 

vi ha fått en tänkbar förklaring till vår upplevelse. Djola har inga griots, de har musiker som 

spelar, men då endast som underhållning. Om det är fallet i Berefet är svårt för oss att avgöra. 

Men då de flesta i byn gärna kallade sig djola tror vi att detta kan vara en möjlig del av en 

förklaring.  

Under vårt andra besök i byn inträffade ramadan och det är svårt att få en uppfattning om hur 

mycket det påverkade det vardagliga livet. I samtal och intervjuer sade de flesta att religion 

och musik inte hör ihop. Hur allvarligt invånarna tog på detta verkade dock variera från 

person till person. Barnen dansade och sjöng ju precis som vanligt.  

 

5.3. Hur lär sig barn i Gambia att musicera? 

För att få en översikt och struktur på resultatet har vi valt att definiera lärande utifrån Deweys 

(2004) tankar om omedveten utbildning, då utbildning även i detta arbete får en vidare 

betydelse av lärande genom hela livet, inte enbart i skolmiljöer. Medveten utbildning sker ofta 

i skolvärlden, men även vid andra situationer där det förkommer en intention att lära ut 

någonting.  

Inom frågan hur barn lär sig att musicera ryms dessutom ett antal andra delfrågor. Vi frågar 

oss också var de lär sig. Det går då att dela upp det i kunskaper som lärs in i respektive 

utanför hemmet. En annan delfråga är vem som lär barnen. Är det personer inom eller utanför 

familjen? Den sista frågan vi har koncentrerat oss på är vad/vilken musik barnen får lära sig. 

5.3.1. Medveten utbildning 

Den medvetna utlärningen eller undervisningen sker till stor del i den vanliga grundskolan. 



	  

	  

	  

46	  

Aronsson & Persson (2005) berättar i sitt examensarbete att undervisningen i de gambiska 

skolorna är väldigt auktoritär. Detta fick vi också bekräftat under våra besök i Berefet Basic 

School. Undervisningen där består av så kallad katederundervisning. Det vill säga läraren 

läser eller säger något som eleverna sedan får härma, eller läraren förklarar på sitt sätt hur 

något fungerar utan att barnen får ställa sina frågor. Får barnen då den förklaring de behöver 

för att förstå och är läraren tillräckligt bra på engelska för att ge barnen ett godtagbart uttal?  

Respondenterna säger att det finns ett ämne på schemat som heter musik, även om det kanske 

till största delen innebär sång. Musik används även i de andra skolämnena som ett 

pedagogiskt redskap för att lära barnen andra saker än just musik i sig. I intervjuerna med 

lärarna nämns möjligheten att öva upp ett större engelskt ordförråd och ett bättre engelskt 

uttal med hjälp av engelska sånger. Vid en första anblick verkar det ju positivt. Men frågan är 

om barnen för det första förstår vad de sjunger och för det andra vilket uttal de egentligen 

övar in. Som Dewey (2004) skriver behöver kunskap läras in i ett sammanhang för att elever 

ska få en praktisk användning av sina nya kunskaper. Annars blir resultatet bara oanvändbara 

teorier. 

Vad barnen lär sig inom musik i skolan verkar stämma överens med bilden av skolan i övrigt, 

nämligen att undervisningen till stor del bygger på den engelska skolan. Jalin Alagi Mbye är 

mycket kritisk till att det sjungs så många av kolonialmaktens sånger i skolan (Öryd, 2008). 

Både under våra intervjuer och i tidigare litteratur har det framkommit att gamla engelska 

barnsånger med pedagogiskt och moraliskt innehåll är relativt vanligt förekommande i 

skolundervisningen. Catherine Odorra Hopper säger att hela skolsystemet i afrikanska länder 

är uppbyggt efter en västerländsk modell, fastän att kunskaperna som (förhoppningsvis) lärs 

ut är afrikanska (Rudhe, 2009). På samma sätt verkar det vara inom musikundervisningen, 

vilket Saether (2003) dels förklarar med att Gambia inte har någon egen musikpedagogisk 

litteratur. Bjørkvold (2005) menar dessutom att sättet att tänka är ett annat i en afrikansk 

muntlig kultur, jämfört med vår skriftliga. Om vi går med på att tankesystemen ser olika ut i 

muntliga och skriftliga samhällen, borde inte slutsatsen bli att även sättet att lära ut borde ske 

efter olika system? 

Vad säger då detta om musikundervisningen i skolan? Kan vi dra resonemanget ytterligare ett 

steg? Om tankesystemen ser olika ut i muntliga och skriftliga kulturer, så innebär det 

antagligen att sättet att tänka kring musik också skiljer sig åt. Kanske är det som Bjørkvold 
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(2005) hävdar att människor i Afrika (och andra muntliga kulturer) har lättare att uppleva 

musik med alla sinnen samtidigt, som en helhet. Eftersom barnkulturen enligt samma 

resonemang också är en muntlig kultur, borde ju barn i Afrika verkligen ha ett sätt att tänka 

kring musik (och annat) som skiljer sig från vårt vuxna, västerländska sätt. Det innebär i så 

fall att vi har ett ”dubbelt” utifrånperspektiv, vilket i sin tur skulle betyda att vi har dubbelt så 

svårt att se vad som är sanning för dem som lever inuti kulturen. 

Kanske är det lättare att ta upp och fokusera på det som är negativt. Lärarna i vår 

undersökning säger ju faktiskt att de även sjunger traditionella sånger med barnen i skolan. Ett 

aktuellt begrepp i Sverige numera är ju det mångkulturella samhället. Vi tycker att det går att 

se på Gambia ur ett liknande perspektiv. Där finns flera olika folkgrupper med flera olika 

språk som ska försöka samsas inom ett ganska litet avgränsat område. Skillnaden mellan 

Gambia och Sverige är att i Gambia har de olika folkgrupperna levt nära varandra under en 

lång tid. I Sverige har vi istället alltid varit ett ganska homogent folk, där olika 

invandrargrupper genom tiderna har varit tvungna att integreras i detta homogena samhälle. 

En möjlig positiv bieffekt av det mångkulturella gambiska samhället som Malmquist (1993) 

tar upp, är att barnen kan lära sig av varandras traditioner i skolan.  

En annan självklar plats och ett självklart tillfälle för medvetet lärande av den traditionella 

musiken är initieringsriten. Detta är något som framkommer vid ett flertal tillfällen under 

intervjuerna. Utifrån ett musikaliskt perspektiv handlar det dels om att barnen ska få en viss 

grundläggande kunskap om den egna traditionens kultur och musik. Men musik används 

också för att barnen ska lära sig helt andra saker genom pedagogiska och informativa 

sångtexter.  

I Sverige upplever vi som musiklärare att ämnet musik inte har någon hög status i jämförelse 

med många av de teoretiska ämnena i skolan. Antagligen tycker andra lärare och föräldrar att 

det är viktigare att lära sig andra saker än musik. Vi frågar oss hur det är i Gambia. Vad anses 

vara viktigast för barnen att lära sig där? Är det teoretiska ämnen som matematik och historia, 

eller praktiska och konstnärliga kunskaper som bild och musik? En annan möjlighet är ju att 

det kan anses vara lika viktigt. Enligt Öryd (2005) är det vanligt att jaliföräldrar väljer den 

vanliga skolan framför en traditionell musikutbildning för sina barn. De anser alltså att barnen 

kommer att ha större nytta av allmänna skolkunskaper än specifika musikkunskaper i 

framtidens Gambia. Antagligen tror de att barnen då kommer kunna tjäna mer pengar, få en 
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högre status i samhället och därmed få ett bättre liv. 

Musikkolor som startas i Västafrika, till exempel Maali’s Music School i Gambia är ett sätt att 

bevara kultur och tradition. Det är också ett sätt att låta alla barn lära sig, inte bara barn till 

griots. Med tanke på vad vi skrivit tidigare i detta kapitel om olika tankesystem i olika 

kulturer frågar vi oss om även dessa musikskolor har byggt upp sin verksamhet efter hur våra 

musikskolor i Västvärlden fungerar. Det är ingenting vi vet, men en tanke som har slagit oss.  

5.3.2. Omedveten utbildning 

Den omedvetna utbildningen handlar mycket om att ta efter och härma. Ett exempel är när ett 

barn lär sig sitt första språk; sitt modersmål. Ett spädbarn har, i alla fall inte vad vi vet, någon 

medveten tanke om att det ska lära sig ett språk. Däremot är barnet, som Bjørkvold (2005) 

säger, en förprogrammerad social varelse som vill kommunicera med sin omvärld. Redan i ett 

barns första möte med sin mamma hör barnet hur mamman låter och vad hon säger. Barnet 

lyssnar och härmar med tiden fler och fler av ljuden som det hör. Till den omedvetna 

utbildningen hör också den omedvetna inlärningen av sociala koder och beteenden som 

Dewey (2004) behandlar. Enligt flera källor, både informanter och tidigare litteratur, finns det 

ingen specifik musikalisk utbildning i Gambia. Saether (2003) sammanfattar t ex Flolus 

(1994) arbete med: 

…When it comes to music education in Africa, in most societies people are not 

educated in music. It is the music itself that is the basis for education of the members 

of a community… (Saether, 2004, s 37).     

Innan vi påbörjade vår undersökning var vi övertygade om att sättet kvinnorna bär sina barn i 

Afrika, burna i en sjal på ryggen, har en positiv inverkan på barnen. Att få vara så nära sin 

mamma, känna hjärtslagen, borde skapa trygghet. Vad för det egentligen med sig och gör för 

barnen? Kan detta vara en förklaring till den fantastiska rytmkänsla de verkade ha? Att få vara 

med vid de vardagliga bestyren och hela tiden känna den puls och rytm som genomsyrar allt 

från dans till tvättning borde ge barnen en naturlig grund för musik. Grunden till denna 

rytmkänsla borde läggas redan i mammans mage genom allt vad hon gör under graviditeten. I 

Gambia kunde vi själva se att vad än kvinnorna gjorde, så var de små barnen alltid med. När 

kvinnorna använde sin stora mortel gungade barnen med i en lugn taktfast rytm, och de fick 

skumpa runt på ryggen medan kvinnorna jobbade i sin trädgård. Bjørkvold (2005) skriver att 
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det ofödda barnet reagerar på rörelse, att fostret ofta blir oroligt om den höggravida mamman 

lägger sig ner för att vila eller sova. Barnet vill fortsätta att vaggas med i kroppens rytmer, 

ljud och rörelser. Författaren menar att detta är inpräglat i kroppens känselsinne långt innan 

födseln. I vårt resultat finner vi ingenting som direkt styrker detta. Men genom att läsa mellan 

raderna, och genom observationer tror vi ändå att det ligger något i dessa teorier.   

Även om det blev mycket mindre sagt om den omedvetna utbildningen hos barn i våra 

intervjuer, var alla respondenter rörande eniga om att det är i hemmen som barnen lär sig mest 

musik. Nu måste det i och för sig inte innebära att det automatiskt handlar om ett omedvetet 

lärande. Vi har heller inte fått ett entydigt resultat som pekar på det. Men eftersom det är svårt 

att upptäcka sina egna omedvetna handlingar antar vi ändå att i alla fall en del av utbildningen 

som sker i hemmet är omedvetet.  

Respondenterna är även eniga om att barn lär sig mest av sina äldre släktingar, som syskon, 

föräldrar, mor- och farföräldrar. Familj är i Gambia ett mycket vidare begrepp än för oss här i 

Sverige. Under vår utbildning har vi vid flera tillfällen diskuterat att barn idag i Sverige inte 

får så mycket egentid med vuxna, kanske inte ens med sina föräldrar. Om situationen i 

Gambia och Sverige jämförs borde barn i Gambia ha kontakt med fler vuxna att ta efter, 

härma och lära sig av. En av respondenterna är inne på den här problematiken när han jämför 

hur det ser ut i Gambia nu jämfört med förr ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. Han 

tror att även barn i Gambia idag har mindre tid tillsammans med vuxna. Möten och 

lärtillfällen som fanns förr har alltså försvunnit. Utifrån en ekonomisk synvinkel vill vi också 

ta upp Alagi Mbyes åsikt att dagens barn även går miste om möjliga förebilder inom musik, 

eftersom kunniga musiker tjänar mer pengar utomlands och därför lämnar Gambia (Lundberg, 

1999). 

En annan aspekt som tas upp i intervjuerna är att flickor spenderar mest tid med äldre kvinnor 

i familjen, medan pojkar umgås mer med männen. Detta gör förstås att flickor härmar och 

efter ett tag lär sig saker som kvinnor sysslar med, och att samma utveckling sker för pojkar 

tillsammans med män. Någon av respondenterna uttrycker att det är en skyldighet för en 

mamma att lära sina döttrar kulturella aktiviteter. Vi tror ändå att det är en läroprocess som 

sker omedvetet vi många enskilda tillfällen, även om det kan finnas en generell medveten 

vilja att lära sina barn olika saker. Här finns det en parallell till Lave & Wengers (1991) 

teorier om lärlingssystem. Enligt dem blir utbildningen meningsfull först när lärlingen blir en 
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naturlig del av en helhet. Gambias flickor växer ju upp och integreras i de gambiska 

kvinnornas vardag, och kan på samma sätt som lärlingar en dag själva lära ut sina kunskaper 

till nästa generation. I Sverige, med den relativt sett, lilla familjen jobbar föräldrarna oftast 

utanför hemmet och hinner därför inte umgås så mycket med sina barn, vare sig det är flickor 

eller pojkar. Barnen träffar istället andra vuxna i förskola och skola. Vuxna i dagens skolor är 

till stor del kvinnor och vi frågar oss vad det innebär för motsvarande lärprocesser här i 

Sverige.    

I vår undersökning har vi fått reda på att musik och dans har en väldigt stor plats i många 

traditionella ceremonier och riter, till exempel koriteh, tobaski, namnceremonier och 

initieringsceremonin. Barnen är med vid dessa tillfällen och även om de inte har en given roll, 

eller en specifik uppgift att utföra i sammanhanget, så ser och hör de vad de vuxna 

runtomkring dem gör och lär sig så småningom att göra samma saker och sjunga samma 

sånger. Broch (2010) har i sitt arbete intervjuat personer både från griotfamiljer och ”vanliga” 

familjer. Där framkommer det att de som inte växt upp i griotfamiljer inte har haft någon som 

undervisat dem i musik och dans. Men de har tittat, lyssnat och härmat och därmed lärt sig 

väldigt mycket ändå.  

En av frågorna vi ställde till respondenterna var om barn och unga har ett intresse för den 

traditionella musiken. Vi tror att intresse underlättar vid alla läroprocesser och att en 

intresserad person blir mer uppmärksam och mottaglig för information om ämnet. Är 

personen inte intresserad av det som sägs kommer han/hon inte att lyssna och därmed inte lära 

sig något. Vi kan alltså konstatera att intresse är viktigt för att lära sig något. Resultatet tyder 

på att det finns en oro hos respondenterna för att unga i Gambia inte är tillräckligt intresserade 

av den traditionella musiken och att de därmed inte lär sig tillräckligt mycket.  

I anknytning till det omedvetna lärandet finns även det omedvetna musicerandet. Bjørkvold 

(2005) skriver om vad han kallar för barns spontansång. Han har studerat detta fenomen i 

Norge, Ryssland och USA, och kommit fram till att det finns stora likheter i spontansångens 

struktur i dessa olika delar av världen. Det hade varit väldigt intressant att göra en liknande 

observation i Gambia för att se om det finns likheter även där. Vi tror att likheterna finns. 

Kanske kan det också vara så att när barn träffar andra barn och de leker med varandra, så kan 

de lära sig något av varandras spontansång. Att barnen i Gambia sjunger när de leker är ju 

också något som bekräftas av våra respondenter våra egna erfarenheter. Och om detta att leka 
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fram sång och musik är något naturligt för alla barn världen över är det troligen också så att 

barn lär sig och blir bättre på att musicera genom att praktisera en medfödd förmåga.   

 

5.4.	  Lärdomar 

När vi funderade på hur vår problemformulering skulle se ut innan vi påbörjade arbetet med 

denna undersökning var vår bild av musikens roll i Berefet en annan än bilden vi har nu. Som 

vi skriver i inledningen verkade det för oss som att alla människor i byn hade väldigt stora 

musikkunskaper. Vi såg små barn som kunde spela komplicerade rytmer, vuxna som sjöng 

och dansade hela tiden och ett samhälle där musiken verkade genomsyra det vardagliga livet. 

Det var utifrån dessa förutsättningar vi formulerade våra frågeställningar och skrev ner våra 

intervjufrågor. Nu är vi inte längre lika säkra på att det vardagliga musicerandet i Berefet är så 

fantastiskt naturligt och glädjefyllt. Men vi vill ändå ta upp något av det vi lärt oss och kan ha 

nytta av i vår lärarroll. 

Resultatet visar att den musik som barnen i Gambia kommer i kontakt med har en stor bredd, 

eftersom de ofta bor i samhällen som bebos av människor från olika folkgrupper. Barnen lever 

på så vis i ett mångkulturellt samhälle. Detta innebär sannolikt att de bär på mycket kunskap 

som de kan föra vidare till dem som är intresserade. Vårt svenska samhälle är också 

mångkulturellt på många sätt idag. I våra skolor samsas elever och lärare från många olika 

länder och kulturer. För dagens barn är musik något lättillgängligt, bland annat tack vare 

internet. Den tekniska utvecklingen flyger fram, och precis som vårt resultat visar att barn i 

Gambia gärna använder sig av den senaste tekniken, så gör svenska barn likadant. De är 

antagligen mer uppdaterade än oss vuxna i många fall. Tänk vilken fantastisk kunskapskälla 

vi har tillgång till om vi bara släpper fram barnen och låter dem dela med sig av det de kan. I 

Malmquists (1993) text framkommer det att gambiska lärare till viss del kan utnyttja barnens 

kunnande om sina egna olika kulturer genom att de får lära varandra. Kanske kan vi svenska 

lärare utnyttja den mångfald som finns hos våra skolbarn på ett liknande sätt. Genom ett 

sådant arbetssätt skulle barnen också bli mer delaktiga i sitt eget lärande. 

Vi kan båda skriva under på att denna resa har förändrat oss på ett positivt sätt. Att leva mer i 

nuet och inte ha lika bråttom till målet är en viktig lärdom, då vägen dit kan vara minst lika 

meningsfull som själva resultatet. Detta är något vi tänker ta fasta på i vår lärarroll, då vi tror 
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att det kommer skapa mer bestående kunskaper och större medvetenhet hos barnen om sitt 

lärande. Vid flera tillfällen har vi själva upplevt att elever frågar redan under första skoldagen 

i början på en termin vad de ska göra för att få ett MVG i betyg? Det är då tydligt att de enbart 

är fokuserade på resultatet. 

Det är inte musiken som gjort det största avtrycket hos oss. Istället är det mötet med 

människorna, lugnet och ett enklare levnadssätt som vi kommer ihåg mest. Vi har fått med oss 

många viktiga lärdomar, och kanske framförallt sett saker ur nya perspektiv. Det är omöjligt 

att jämföra Sverige med Gambia på ett rättvist sätt, då kontrasterna är enorma. Men vi tror att 

det finns mycket för oss att lära. Trotts fattigdom och låg levnadsstandard så har vi aldrig 

träffat ett så varmt och vänligt folk som hjärtligt och uppriktigt delar med sig av det lilla de 

har, utan att förvänta sig något tillbaka.  

 

5.5. Framtida forskning/ Nya frågor 

Under arbetets gång har det dykt upp många frågor som eventuellt hade varit mer intressanta 

att diskutera, men framförallt frågor som är intressanta som en fortsättning på vår 

undersökning. 

För det första hade varit intressant att göra om undersökningen vid en annan tidpunkt, det vill 

säga inte under ramadan. En annan möjlig studie skulle kunna vara en jämförelse mellan t ex 

en mandinkaby och en wolofby. Kanske hade vi dessutom kunnat komma närmare ”det 

gambiska” om vi hade besökt en ”vanlig” by. Musiken i Berefet har ju antagligen påverkats 

av ECCO-projektet. 

Ett nytt arbete för oss skulle utgå mer ifrån den rytmkänsla vi tyckte oss se hos barnen. Som 

vi berättade om i inledningen blev vi under vårt första besök i Gambia väldigt imponerade av 

deras stora musikkunskaper. En teori vi har är att det kanske kan finnas ett samband med 

barnens nära fysiska kontakt med modern under den första levnadstiden. Detta hade vi velat 

fokusera mer på.   

Den muntliga traditionen i Afrika – Sverige. Finns det någon muntlig tradition i Sverige? Vi 

tänker t ex på den svenska folkmusiken som i alla fall måste ha sitt ursprung i en muntlig 
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tradition. Går detta att jämföra med några av dagens moderna musiker som ibland spelar efter 

gehör och då inte använder noter i samma utsträckning som klassiska musiker? Kanske finns 

det här en ny muntlig kultur i Sverige och Västvärlden. Dessutom har det plockats in muntliga 

musiktraditioner som t ex gospelmusik i Sverige, men det har då anpassats till vår skriftliga 

tradition. Vi undrar om det finns en gemensam lärandestrategi i dessa olika kulturer. En 

gemensam pedagogik, som eventuellt kan vara outtalad och omedveten.  
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Bilaga	  1	  

Frågor	  

Musiken	  i	  vardagen	  

1.	  Vad	  är	  musik	  och	  dans?	  

- Varifrån	  har	  musiken/dansen	  kommit?	  	  
2.	  Vilka	  traditionella	  sånger/danser/ceremonier	  finns?	  	  

- Vad	  handlar	  texterna	  om	  och	  vad	  har	  de	  för	  karaktär?	  
- Vid	  vilka	  tillfällen	  framförs	  de?	  
- Vilka	  deltar	  i	  dessa?	  Män,	  kvinnor,	  barn,	  blandat?	  

3.	  Finns	  det	  speciella	  mans-‐/kvinnosånger?	  

- Vad	  handlar	  texterna	  om?	  Skillnader?	  
4.	  Finns	  det	  tillfällen	  då	  man	  inte	  sjunger/dansar?	  

- När	  i	  så	  fall	  och	  varför?	  
5.	  Finns	  det	  ”dåliga”	  sånger?	  

- Vilka	  i	  så	  fall	  och	  varför?	  	  
6.	  Vilka	  instrument	  ingår	  i	  din	  tradition?	  

- Är	  det	  olika	  instrument	  för	  män/kvinnor?	  
- Är	  det	  olika	  instrument	  för	  musiker/amatörer?	  

7.	  Vilka	  instrument	  hör	  till	  de	  andra	  traditionerna?	  (Wolof,	  fula,	  djola,	  mandinka).	  

- Hur	  skiljer	  sig	  deras	  musik/dans	  från	  din	  tradition?	  
- Vad	  händer	  om	  en	  wolof-‐	  eller	  djola	  pojke/flicka	  vill	  lära	  sig	  spela	  kora?	  

8.	  Är	  det	  någon	  skillnad	  på	  hur	  de	  äldre/yngre	  ser	  på	  den	  traditionella	  musiken?	  

- Lär	  man	  sig	  musik	  idag	  på	  annat	  sätt	  än	  förr?	  
- Är	  de	  yngre	  intresserade	  av	  att	  föra	  den	  traditionella	  musiken	  vidare?	  

9.	  Hur	  ser	  framtiden	  ut	  för	  den	  traditionella	  musiken?	  Vad	  tror	  du	  kommer	  hända?	  

10.	  Vad	  är	  dina	  tankar	  om	  Gambia	  i	  framtiden?	  

	  

Barn	  och	  musik	  

11.	  Hur	  skulle	  du	  beskriva	  musik?	  	  

12.	  Vart	  får	  barn	  och	  ungdomar	  sin	  musikaliska	  utbildning?	  

13.	  Används	  musik	  i	  skolan?	  

14.	  Av	  vilken	  anledning	  använder	  ni	  musik	  i	  skolan?	  

15.	  Vid	  vilka	  tillfällen	  musicerar	  barnen	  i	  byn?	  

16.	  Kan	  alla	  barn	  lära	  sig	  att	  spela	  och	  sjunga	  och	  dansa,	  oavsett	  vilken	  familj	  de	  kommer	  ifrån,	  eller	  vilken	  
deras	  ekonomiska	  situation	  är?	  
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17.	  Är	  det	  någon	  skillnad	  på	  hur	  man	  lär	  ut	  till	  pojkar	  och	  flickor?	  

18.	  Finns	  det	  något	  som	  alla,	  både	  barn	  och	  vuxna	  kan,	  eller	  borde	  kunna	  inom	  musik	  och	  dans?	  

19.	  Vilken	  sorts	  sånger	  och	  danser	  lär	  ni	  barnen?	  

20.	  Hur	  väljer	  ni	  ut	  vilka	  sånger	  barnen	  ska	  få	  lära	  sig?	  

21.	  Lärde	  man	  sig	  musik	  på	  ett	  annat	  sätt	  förr?	  

22.	  Finns	  det	  någon	  musik/dans	  som	  barn	  inte	  borde	  ägna	  sig	  åt?	  

23.	  Finns	  det	  några	  personer	  som	  inte	  kan	  lära	  sig	  att	  sjunga	  och	  dansa,	  även	  om	  de	  försöker?	  

- Hur	  ser/hör	  man	  det?	  
- Varför	  kan	  de	  inte	  lära	  sig	  tror	  du?/Varför	  lär	  sig	  vissa	  bättre	  än	  andra?	  

24.	  Är	  barn	  och	  ungdomar	  idag	  intresserade	  av	  den	  traditionella	  musiken;	  eller	  vill	  de	  även	  ha	  annan	  musik?	  	  

- Vilken	  musik?	  
25.	  Tror	  du	  att	  det	  är	  någon	  skillnad	  mellan	  de	  olika	  stammarna;	  mandinka,	  djola,	  fula,	  susu	  osv,	  någon	  skillnad	  
i	  hur	  man	  lär	  ut	  musik?	  

26.	  Hur	  tror	  du	  att	  barn	  lär	  sig	  musik	  i	  Europa	  och	  Amerika?	  

27.	  Hur	  tror	  du	  att	  barn	  kommer	  att	  lära	  sig	  musik	  i	  framtiden	  i	  Gambia?	  
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Bilaga	  2	  

Ordlista	  

Koriteh	  	  	   De	  festligheter	  som	  firas	  när	  fastemånaden	  ramadan	  avslutas.	  

Tobaski	  	   Stor	  muslimsk	  högtid	  som	  firas	  till	  minne	  av	  Abraham.	  	   	  

Bantaba	  	   Centrum	  i	  byn,	  vanligtvis	  under	  ett	  stort	  träd.	   	  

Kombo	   Är	  en	  del	  av	  Western	  Division	  regionen.	  

Compound	   Där	  man	  bor	  tillsammans	  med	  sina	  familjemedlemmar,	  genom	  blodsband	  eller	  

giftermål.	  Compoundet	  består	  av	  flera	  hus	  och	  en	  gemensam	  gård.	  

Tubab	   Ljushyade	  människor.	  

Waterdrum	  	   Är	  ett	  instrument	  inom	  mandinkatraditionen	  som	  kvinnorna	  spelar	  på.	  

Kora	   En	  21-‐strängad	  luta	  som	  hör	  till	  mandinkatraditionen.	  	  
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