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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka musiklärares uppfattningar och föreställningar 
om musikundervisning och mångkultur. Uppsatsen baseras på en diskursanalys där jag i två 
fokusgruppmöten intervjuat tre musiklärare och ställt frågor som berör deras syn på 
mångkultur och mångkulturell musikundervisning. Utifrån intervjuerna urskiljer jag fyra 
centrala begrepp: mångkultur, mångkulturell musikundervisning, klass och språk. Initialt får 
begreppet mångkultur betydelsen en yta där många kulturer lever tillsammans och som en 
form av hybrid mellan främst olika genrer. Under fokusgruppintervjuernas gång framträder 
dock en bild där mångkultur och mångkulturell musikundervisning i flera fall får en tydlig 
koppling till etnicitet och viljan hos musiklärarna att skapa en betydelsefull undervisning för 
en etnisk heterogen elevgrupp.  Mångkultur är ett komplext begrepp och det hoppas jag 
framträder i den här uppsatsen. 
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INLEDNING 
 
I den svenska grundlagen står att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. I media och 
nyhetsrapportering hör man ofta ordet ”mångkultur”. Även om det redan infördes i 
grundlagen 1975 har det aldrig varit så aktuellt som nu. Jag upplever dock samtidigt att 
mångkultur ofta relateras till invandringsfrågan och därmed förlorar kategorier som klass och 
kön. Som själv utbildad musiklärare med inriktning mot grundskolans senare år och 
gymnasiet har jag många gånger ställts inför begrepp som ”det mångkulturella klassrummet” 
utan att reflektera över vad det egentligen betyder. Grunden till den här masteruppsatsen 
grundar sig således på en upptäckt av mina egna förgivettagande där jag lite ogenerat 
definierat ”mångkultur” som etnisk mångfald och vidare ”mångkulturell musikundervisning” 
som hur man som lärare på borde möta en etniskt heterogen elevgrupp.  Upprinnelsen till den 
här uppsatsen är således en övergripande fråga jag har: vad betyder egentligen begreppet 
”mångkultur” och finns det något som kan kallas ”mångkulturell musikundervisning”? I och 
med den här uppsatsen vill jag undersöka andra musiklärares syn genom de föreställningar 
och uppfattningar som präglar deras beskrivningar.  Jag vill se om och i så fall på vilket sätt 
deras uppfattningar och föreställningar påverkas deras musiklärarpraktik. Jag tror och hoppas 
att uppsatsen är intressant för alla med ett liknande intresse som jag. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
Music is our “keyhole”, our portal into studies of society’s cultural fields of tension. By studying 
music we can gain knowledge about peoples’ lives on a large scale, knowledge which can be 
difficult to get in any other way. (Lundberg et al. 2003, s. 17) 

 
Musikforskning som ett sätt att studera hur vårt mångkulturella samhälle är organiserat lyfts i 
flera texter fram som forskningsgrenens styrka. Lundberg et al. (2003) liknar det i citatet ovan 
vid ett nyckelhål genom vilket forskaren både kan få tillgång till kunskaper om hur ett 
samhälle organiserar sin kulturella mångfald. I detta avsnitt kommer jag att ta upp de teman 
som återkommer i mycket av forskningen. Musikämnet har ett unikt värde bland andra 
ämnen. Detta värde hoppas jag blir tydligt i det kommande kapitlet.  
 
Musik och identitet 
 
Ett gemensamt tema för mycket av den musikpedagogiska forskningen är beskrivningar av 
musikens nära relation till identitetsskapande. Lundberg et al. (ibid.) menar att varför musik 
och dans anses som viktiga uttrycksformer i Sverige är på grund av deras potential att 
upprätthålla, förvalta och kommunicera mångfacetterade budskap om social och kulturell 
identitet.  Med detta i åtanke får musikundervisningen en tung position bland de andra 
ämnena i grundskolan med direkt betydelse för elevens personliga utveckling. Räsänen (2010) 
betonar samtliga konstnärliga skolämnens värde när det gäller att få upp elevers ögon för hur 
sånger, dikter och konst används för att bygga nationella identiteter. Lärare i allmänhet, och 
musiklärare i synnerhet, har enligt Räsänen (ibid.) därför en viktig roll att spela i vårt 
mångkulturella samhälle genom deras möjlighet att skapa ökad kunskap och förståelse mellan 
olika etniska och kulturella grupper. Sæther (2010) går mer in i detalj på musikens direkta 
koppling till identitet då hon genom intervjuer med elever på den Iransksvenska föreningens 
musikskola i Malmö beskriver hur musik blir ett viktigt inslag i den kontinuerliga processen 
att ”skapa berättelsen om sig själva”. Musik blir för invandrareleverna ett sätt att påminna sig 
själva om vem de är. Intressant är att de flesta av de intervjuade eleverna började lyssna på 
persisk musik först efter att de flyttat till Sverige.  
 

Pari turns on the Internet radio first thing in the morning and listens only to Persian music, much 
like Aria who devotes much of his time to downloading music onto his computer. Most of the 
students only started to listen to Persian music after moving to Sweden, as a way of reminding 
themselves of who they are, or of creating a new identity by trying to keep what they did not 
always have, as expressed by Davood. (Sæther 2010, s. 57) 

	  
I en studie som bygger på intervjuer med elever i finska, svenska och norska skolor beskriver 
Sidsel Karlsen (2011) hur elever med invandrarbakgrund endast lyssnade på musik från 
hemlandet när de var ensamma eller befann sig i mindre grupper av kompisar med samma 
etniska eller kulturella bakgrund. Hennes slutsats blev att en del elever med 
invandrarbakgrund på grund av grupptryck väljer att dölja eller tona ned sina musikaliska 
upplevelser och kompetenser när de är i större grupper.  Det här kan eventuellt bero på att det 
finns en norm för vad svenska ungdomar förväntas lyssna på och där det egna musikintresset, 
tidigare musikkunskaper och upplevelser döljs till förmån för den förväntade 
ungdomsmusiken (se Westvall & Carson 2014, s. 111).  Viktigt att lägga märke till är dock att 
både stolthet, skam och oönskad etnisk kategorisering kan förekomma i relationen mellan 
invandrarelever och musik från deras hemland. Följande exempel från Karlsens (2012) studie 
är ett tydligt exempel på det.  
 

For Ae-cha, an opportunity to present her homeland Korean popular music to her classmates 
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represented a positive and unproblematic affirmation and dissemination of an important part of her 
cultural identity: ‘I can tell everybody about Korean music and that is nice. I would like everyone 
to listen to that music [giggles]’. Reversely, for Gao, a student of Chinese origin, the same task, 
given by a teacher who, in a quite obvious way, expected him to present his homeland music, 
seemed to be viewed as an unwanted categorisation according to nationalgeographic origin.  
(Karlsen 2012, s. 137) 

 
Karlsen (ibid.) menar att ett argument för att musikutbildning är viktig för invandrarelevers 
identitetsprocess har att göra med att det erbjuder ett forum för just detta. Hon utgår här ifrån 
ett resonemang som lyfter musiken som ett känslomässigt och kroppsligt medium med nära 
koppling till vårt mänskliga väsen. En av tyngdpunkterna i Karlsens resonemang, ligger i att 
invandrareleverna får uppleva sig själva som aktiva agenter i sin egen identitetsprocess.  
	  

[...] with immigrant students’ accentuated negotiations in mind, it is suggested that the main 
validation of music education for immigrant students may come through being taught, learning 
and being allowed to practice the many ways in which music can be used for negotiating identity 
and experiencing oneself as an agent.  (Karlsen 2012, s. 134) 

 
I forskningen som berör musikundervisning och mångkultur, speciellt i relation till etnicitet, 
återkommer flera författare (se t.ex. Karlsen & Westerlund 2010) till begreppet musikalisk 
agens. Karlsen (2011) beskriver vidare i en redan nämnd studie vad ”musikalisk agens” är. 
Här framtonar ett begrepp med två tydliga dimensioner: en individuell och en kollektiv. 
Framträder gör betydelser som: ”självreglering av känslotillstånd”, ”formandet av individuell 
identitet”, ”förstärka och utforska gruppidentiteter”, ”utestängningsfunktioner (blockera ljud 
som kan störa koncentrationen)”, ”utveckla musikrelaterade färdigheter”, ”skapa en 
gemensam plattform för musikaliska aktiviteter” och ”reglera sociala möten och situationer” 
(s. 12). Karlsen (ibid.) menar vidare att det finns en skillnad mellan lärarnas och elevernas syn 
på vilken typ av ”musikalisk agens” som utvecklas och kommer till uttryck under 
musikundervisningen. Musiklärarna betonar ofta innebörder som att eleverna använder musik 
för att ”skapa, utforska och förstärka identiteten”, ”expandera den sociala repertoaren och 
förståelsen genom att skapa musik ihop med andra” och hur ”gemensamt musikskapande 
skapar sammanhang där eleverna lär sig reglerna för samarbete”. De intervjuade eleverna 
betonade istället innebörder som ”utveckla musikrelaterade färdigheter och kunskap” och 
”etablera en bas för gemensamma musikaktiviteter” (s. 15).  
 
Det mångkulturella klassrummet 
 
För att förstå de teman som kännetecknar forskningen som finns på området 
musikundervisning och mångkultur är det viktigt att först förstå vad själva begreppet 
”mångkultur” innebär. Två författare som definierar begreppet är Westvall och Carson (2014). 
De lyfter fram att ”mångkultur” både kan syfta på en geografisk plats där många kulturer 
lever och verkar sida vid sida men också de interaktiva och interkulturella möten som sker 
inom och mellan olika etniska och kulturella grupper. I mycket av forskningen betonas vidare 
den positiva aspekten med kulturell mångfald i klassrummet.  I en intervju som Mansikka och 
Holm gjort (2011) med svenska lärare i en mångkulturell skola i Finland återkommer de till 
beskrivningar som ”att det berikar musikundervisning”. Många av lärarna i intervjun betonade 
hur man genom att komma i kontakt med elever från olika kulturer och etniciteter får en 
förståelse för kulturella skillnader. Att möta elever med andra kulturella och etniska 
bakgrunder än en själv möjliggjorde också att man kunde distansera sig från sin egen kultur.  
Lärarna i intervjun beskrev vidare att klasser med stor etnisk och kulturell mångfald skapade 
en miljö som främjade internationalism och motverkade fördomar (Mansikka & Holm 2011, 
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s. 138). Hebert och Karlsen (2010) menar att i takt med att de nordiska ländernas kulturella 
landskap förändras bör också musikutbildningen påverkas. Här ligger ansvaret på 
musiklärarna att inkludera allt mer världsmusik i undervisningen. Det här är något som också 
betonas i läroplanerna för ämnet musik i samtliga av de nordiska länderna. Men att erbjuda en 
meningsfull musikundervisning som tar tillvara på varje enskild elevs tidigare musikaliska 
färdigheter och kunskaper är dock lättare sagt än gjort säger Karlsen (2012).  

 
How, for example, can you take into account students’ previously acquired musical skills and 
knowledge when this has been developed in contexts that are largely unknown to you? How can 
you know what music means to your students when you lack experience and knowledge of the 
social and cultural contexts in which these meanings are constructed?  (Karlsen 2012, s. 131-132) 

 
Varför musik och musikundervisning kan få så stor betydelse för ungdomar med 
invandrarbakgrund är något Karlsen och Westerlund (2010) tar upp. De skriver att musik kan 
vara ett sätt för första generationens invandrare att frigöra den stress som kan komma av att 
vara i en situation av ständig ackulturation. Musiken kan här fungera som ett sätt att både 
komma ihåg, återskapa och klara av förlusten av ett upplevt hemland. Karlsen och Westerlund 
(ibid.) fortsätter i artikeln med att beskriva fyra orsaker till varför det kan vara viktigt att 
första generationens invandrare får möjlighet att utveckla sin musikaliska agens genom 
musikämnet. Återigen framträder musikens nära koppling till identitetsprocessen. 
 

First of all, as mentioned in previous sections, music may be used for staging our identities in the 
public world as well as for constructing ourselves through more inward, emotionally significant, 
subjective practices [...]. Through engaging in different musics, it is also possible to experience 
different ways of being musical or even being in the world [...] and thereby develop or maintain 
multiple identities [...]. Secondly, the practising of the balancing of multiple identities may also 
lead to an exploration of the possibilities of action inherent in or experienced as connected to those 
identities. Thirdly, through creating and performing music as a group activity, whether in a 
composition group, a rock band or a school orchestra, students may experience and develop a 
sense of collective agency [...] and practise their abilities to bridge their individual experience and 
that of their peers. Finally, by being involved with diverse musical practices both immigrant and 
nonimmigrant students become part of shared practices, goals and ideals. It may be claimed, as 
John Dewey did, that sharing goals and aims constitutes an important part of a democratic process 
[...], and likewise that being allowed to express different identities and live according to different 
ideals and ideas are inevitable rights in a democratic society [...]. (Karlsen & Westerlund 2010, s. 
233-234) 

 
Men vilken musikundervisning är lämplig för samtliga barn i ett mångkulturellt samhälle? 
Schippers (2009) menar att svaret på detta hänger ihop med vilken samhällelig framtidsvision 
man har. En av de mest framträdande idéerna handlar dock om att man måste försöka koppla 
musikundervisningen till barns vardagliga musikupplevelser (filmer, tv, spel osv.). Att 
musiklärarna gör det är speciellt viktigt när de har med barn från olika kulturer att göra 
skriver Schippers (ibid.). Han menar vidare att den formella musikundervisningen mycket väl 
kan öka sin relevans genom samarbeten mellan musikutövare och utbildare från olika 
kulturer. Musikforskningen har här en eventuellt viktig roll att spela där forskarna genom 
praktiska experiment med olika lokalbundna sätt att undervisa i musik kan hjälpa att bredda 
ramverket ifråga om innehåll, metodologi och praktik. I flera texter återkommer dock 
musikforskare till vad man närmast skulle kunna beteckna som en ”autenticitetsproblematik”. 
Hebert och Karlsen (2010) beskriver problematiken närmare och menar att autencitet är en 
fråga som på senare tid lyfts bland musiklärare och forskare som ifrågasätter idén med en 
fungerande mångkulturell musikutbildning. Grundstommen i kritiken ligger i uppfattningen 
att en musiklärare endast kan lära ut musik som de själva känner till väldigt väl och att det 
skulle vara en omöjlighet att försöka inkorporera musik från andra kulturer och tro att det går 
att efterlikna det autentiska sättet att framföra och lära ut den. Schippers (2009) menar i 
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relation till detta att skolorna ofta närmar sig världsmusikens traditioner som objekt som kan 
studeras och analyseras på samma sätt som stycken inom den västerländska klassiska 
musiken. Det krävs mer arbete för att vara en mångkulturell utbildning än att bara ladda ned 
vad man skulle kunna definiera som etniska sånger från Internet skriver han. Hebert och 
Karlsen (2010) menar dock att om man drar den ”autentiska problematiken” till sin spets 
skulle det betyda att den enda musik som var verkligt autentisk skulle vara sådan som skrivits 
specifikt för att framföras av barn på en skola. Som musiklärare handlar det snarare om att 
förstå att musik genom hybriditet och institutionalisering kan förlora sin autenticitet så fort 
den kommer innan för skolans väggar.  
 
Musiklärarens roll 
 
I många av studierna beskrivs hur det mångkulturella klassrummet berikar 
musikundervisningen. Som redan nämnts lyfts också ofta musikämnet (och övriga 
konstnärliga ämnen) fram som ett effektivt sätt att undervisa om olika kulturer. Musiklärare 
har således en viktig roll spela och lägger på en punkt en viktig grund för framtidens samhälle 
och de attityder som kommer att prägla dess medborgare. Trots musikämnets unika värde som 
en miljö där elever med olika etnisk eller kulturell bakgrund kan mötas och lära av varandra 
visar forskningen att lärare i svenska skolor många gånger utgår ifrån ett monokulturellt 
perspektiv med svenskheten som norm (se t.ex. Saether & Hofvander Trulsson 2010, s. 126). 
Dervin et al. (2012) säger att ett ”oproblematiserat essentialistiskt kulturkoncept” också 
framträder i ett flertal finska studier som har som mål att utvärdera interkulturella 
kompetenser.  I dessa studier har fokuset ofta varit på den annorlunda ”färgade andre” medan 
majoritetskulturen förblivit en ouppmärksammad och oproblematiserad norm (se Dervin et al. 
2012). Lundberg et al. (2003) drar slutsatsen att detta har med maktfaktorer att göra. Den 
starka gruppen blir ofta osynlig på grund av makten den har att definiera sig själv som 
”normal”. I Sverige har dock den här ”svenskifieringen” blottlagts allt mer.  
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PROBLEMOMRÅDE 
 
Under år 2013 invandrade ca 116 000 personer till Sverige. Detta är en ökning med 12 % 
jämfört från år 2012. De vanligaste ursprungsländerna är Finland följt av Irak och Polen. 
Konflikten i Syrien medförde också att invandringen därifrån ökat kraftigt. Drygt 11 800 
syrier invandrade till Sverige under 2013 (migrationsinfo.se). Sveriges tre största städer tar 
emot flest invandrare och nu handlar debatten om hur antalet bör jämnas ut mellan 
kommunerna. Under år 2014 ansökte cirka 7 000 ensamkommande barn och ungdomar om 
asyl i Sverige (migrationsinfo.se), av vilka ett stort antal förhoppningsvis kommer integreras1 
i den svenska skolan.  Musikundervisningen har här en viktig roll att spela som ett skolämne 
där elevers identitet, kulturarv och etnicitet kan uppmärksammas och få komma till uttryck. 
 

[...] music has also been frequently acknowledged within the field of international law as a form of 
cultural heritage that—despite such widespread phenomena as cultural hybridity and social 
identities that are both malleable and multi-faceted—maintains relevance in the contemporary 
world as a distinct expression commonly associated with particular ethnicities [...] (Karlsen & 
Hebert 2010, s. 7) 

 
Sveriges kulturella landskap förändras i en allt snabbare takt. Att kalla vårt land 
mångkulturellt är snarare en deskription än en framtidsvision. Segregering lyfts liksom 
utanförskap fram som ett stort problem i både nyhetsrapportering och forskning. Utifrån 
Westvalls och Carsons (2014) begreppsdefinition kan man i ”mångkultur” urskilja två 
dimensioner, både en form av kulturgeografisk beskrivning av ett område där flera kulturer 
och etniciteter lever sida vid sida men också en beskrivning av de interkulturella möten som 
sker människor emellan. Vid sidan av interkulturella möten bör kanske också sociokulturella 
möten uppmärksammas, det vill säga möten mellan människor med olika sociala och 
kulturella bakgrunder.  
 
I avsnittet ”Bakgrund och tidigare forskning” försöker jag ge en bild av relevant 
musikforskning på området. I den inledande delen har jag således försökt ge en överblick, om 
än mycket kortfattad, över den forskning som finns kring musik, identitetsskapande och det 
mångkulturella klassrummet. Även om det finns en hel del forskning på hur en musiklärare 
borde tänka och agera för att göra musikundervisningen betydelsefull för samtliga elever är 
det till syvende och sist musiklärarens uppfattningar och attityder som formar 
musikundervisningen. Med den här uppsatsen vill jag därför göra ett nedslag i de tankegångar 
och föreställningar svenska musiklärare kan ha kring undervisning och mångkultur. Jag vill 
både undersöka vad de lägger i begreppet mångkultur men också vilka strategier de menar 
behövs för att göra musikundervisningen betydelsefull för samtliga elever. Uppsatsen baseras 
på två fokusgruppintervjuer med tre musiklärare. Genom att den enskilde musikläraren får 
möta andra verksamma musiklärare och diskutera musikundervisning och mångkultur hoppas 
jag att det också sker ett kunskapsutbyte som både berikar och utmanar den individuella 
förståelse- och kunskapsramen.  
 
 
 
 
 

                                                
1 ”I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för att beteckna de sociala processer 
genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till” 
(Nationalencyklopedin) 
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SYFTE 
 
Syftet är att undersöka musiklärares uppfattningar och föreställningar om musikundervisning 
och mångkultur. 
  
Frågeställningar 
 
För att undersöka musiklärares uppfattningar och föreställningar om musikundervisning och 
mångkultur utgår jag från följande frågeställningar: 
 
• Vad innebär begreppet ”mångkultur” för musiklärarna? 
• Vad innebär begreppet ”mångkulturell musikundervisning” för musiklärarna? 
• Menar musiklärarna att det behövs olika strategier för att göra musikundervisningen 

betydelsefull för elever i klasser kännetecknade av stor kontra liten etnisk mångfald? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  Isak Ahlman 
 

8 

TEORI OCH METOD 
 
Urval och avgränsning 
 
Jag avgränsar min uppsats till att undersöka tre musiklärares uppfattningar och föreställningar 
om musikundervisning och mångkultur. Jag vill göra en kvalitativ studie och för att detta skall 
bli hanterbart har jag fått begränsa antalet informanter som ingår i studien. Musiklärarna är 
alla aktiva inom grundskolans senare år. Detta är ett strategiskt urval jag gjort då jag som själv 
utbildad musiklärare, med inritning mot högstadiet och gymnasiet, är intresserad av hur andra 
lärare med liknande utbildning och arbetslivserfarenhet tänker. Förhoppningsvis kan studien 
generera nya kunskaper till nytta för andra musiklärare med samma intresse. Det krävdes att 
jag kontaktade ett stort antal musiklärare innan jag fick tag på de informanter som ingår i 
uppsatsen. Min initiala tanke var att samla fem musiklärare till de två fokusgruppintervjuerna 
men två lämnade tyvärr återbud samma dag som första mötet skulle äga rum. Trots detta 
valde jag att fortsätta med de andra tre. Det var tämligen svårt att få informanter att ställa upp 
på fokusgruppintervjuerna och jag drog slutsatsen att det var olämpligt att flytta mötet 
eftersom jag befarade att det skulle vara svårt att komma överens om en ny tid då samtliga 
kunde träffas. Jag var mån om att inte förlora de tre som faktiskt kunde deltaga genom att 
flytta mötet med så kort tids varsel. Om antalet informanter i en fokusgrupp säger Wibeck 
(2011) att det finns olika teorier och där jag får luta mig mot den inledande kommentaren om 
att det faktiskt går och genomföra en fokusgruppintervju med bara tre informanter. 
 

Det finns olika teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara. Mycket talar emellertid för att gruppen 
inte ska vara för stor. Dunbar (1997) menar rentav att den övre gränsen för hur många människor 
som samtidigt kan vara inbegripna i ett samtal går vid fyra personer. […] Jag menar att lämpligt 
deltagarantal i en fokusgrupp är inte färre än fyra och inte fler än sex. Minimiantalet fyra kan 
teoretiskt motiveras av vad Simmel (1964) säger om triader. När en grupp består av tre personer 
kommer var och en att fungera som medlare mellan de andra två. […] (Wibeck 2011, s. 62) 

 
Med tre informanter ökar dock kravet på mig som moderator. Detta har och göra med att det i 
grupper om tre finns risk att det uppstår ett ”två mot en” förhållande. Det krävs därmed att jag 
är lyhörd för detta och ingriper om vissa personer tillskrivs högre status än andra. Detta är i 
och för sig alltid viktigt men speciellt när gruppen är så liten.  
 

Personer som av en eller annan anledning har svårt att göra sin röst hörd i en fokusgrupp kan behöva 
uppmuntras av moderatorn att uttrycka sina åsikter och tankar, exempelvis genom att moderatorn 
uttryckligen frågar efter dem. (Wibeck 2011, s. 32) 

 
Musiklärarna kontaktades per e-mail och telefon, där jag i både text och tal berättade om 
syftet med uppsatsen och frågade om de hade möjlighet och intresse av att ställa upp på två 
fokusgruppintervjuer. 
 
Empiriinsamling 
 
I studier av människors uppfattningar inför ett visst ämne lämpar sig fokusgruppintervjuer väl.   
 

Fokusgrupper används inom ett växande antal samhällssektorer, både som ensam metod för att 
studera människors föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne och som en av 
flera undersökningsmetoder, till exempel för att utveckla frågeområden för enkäter. (Wibeck 2011, 
s. 12) 
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När man vill förstå den intervjuades föreställningsvärld är enskilda kvalitativa intervjuer 
också ett relevant alternativ (se t.ex. Trost 2005, s. 23). Då ämnet ”musikundervisning och 
mångkultur” eventuellt kan uppfattas som kontroversiellt och svårt för en enskilde att helt 
kunna greppa erbjuder här fokusgruppintervjun en möjlighet till gemensamma tankegångar.  
 

Fokusgrupper har använts för att undersöka människors uppfattning och åsikter om ämnen som är 
komplexa och svåra för en lekman att förstå sig på. Sådana ämnen kan vara svåra att prata om i en 
enskild intervju. I en fokusgrupp har deltagarna istället fördelen av att kunna ställa frågor till 
varandra och gemensamt utveckla sina tankegångar. (Wibeck 2011, s. 22)  

 
Det är musiklärarnas berättelser som skall stå i centrum och fokusgruppintervjun erbjuder här 
en möjlighet att minska intervjuarens styrande roll. Till skillnad från en enskild intervju 
behöver jag som intervjuare inte i samma utsträckning ta initiativ för att hålla samtalet igång. 
I och med att informanterna är flera till antalet förflyttas också maktbalansen från mig som 
forskare till informanterna (Se Wibeck 2011, s. 53-54) och förhoppningsvis leder detta till ett 
mer naturligt samtal. I en fokusgruppsintervju kan det naturligtvis uppstå andra maktbalanser 
genom att vissa informanter i samtalet tilldelas eller själva tar sig tolkningsföreträde. Detta är 
något jag som forskare och moderator måste förhålla mig till och i så fall avhjälpa genom 
riktade frågor till de som inte kommer till tals. Det finns två typer av fokusgruppintervjuer, 
strukturerade och ostrukturerade. De definieras utifrån hur mycket moderatorn styr 
interaktionen i gruppen. Även om jag har på förhand bestämda frågor är det en förutsättning 
för empirins validitet att jag förhåller mig så passiv som möjligt. I mitt fall blir det mer frågan 
om en halvstrukturerad fokusgruppintervju, där jag förvisso har bestämda frågor men där jag 
försöker leda samtalet så lite som möjligt. Frågorna kring musikundervisning och mångkultur 
är tämligen öppna och lämnar stort utrymme för tolkning och spontana åsikter.  
 

Som i allting annat finns det mellanlägen. Det finns ingenting som säger att man strängt måste 
hålla sig till antingen hårt styrda fokusgrupper eller sådana där moderatorn i stort sett inte alls 
blandar sig i diskussionen. Många gånger fungerar fokusgrupperna kanske bäst när 
gruppmedlemmarna får diskutera med varandra och tillåts introducera nya ämnen. Med där 
moderatorn ändå har beredskap att gå in och styra upp diskussionen om gruppen alldeles kommer 
ifrån ämnet. (Wibeck 2011, s. 58)     

  
Inledningsvis delade jag ut en text (se Bilaga 1) till informanterna där jag utgick från de fyra 
forskningsetiska principerna (se Vetenskapsrådet 2015) och beskrev således syftet med 
masteruppsatsen, att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. Jag beskrev också kort vilken teoretisk metod jag skulle använda för att analysera 
den insamlade empirin samt att de skulle komma att avidentifieras under 
transkriberingsarbetet. Jag avslutade texten med att säga att det som sades under 
fokusgruppintervjuerna inte fick föras vidare på ett sådant sätt att de kunde knytas till någon 
av informanterna som privatpersoner. I det inledande samtalet beskrev jag också för 
informanterna att jag skulle förhålla mig väldigt passiv men dock klargöra om det var någon 
fråga som var svår att förstå. Några dagar innan första fokusgruppmötet förberedde jag en 
intervjuguide (Se Wibeck 2011, s. 73-74) med både en öppningsfråga, introduktionsfrågor 
som ”är musikämnet viktigt?”, nyckelfrågor som ”vad innebär mångkultur och mångkulturell 
musikundervisning” och en avslutande fråga: ”är det något ni vill tillägga?” (Se Bilaga 2). 
Trots att jag förhöll mig så passiv som möjligt under fokusgruppintervjuerna är de nämnda 
intervjufrågorna ett moment som gör att de inte kan anses ostrukturerade.  Jag träffade de tre 
informanterna vid två tillfällen kvällstid med två veckor emellan och påbörjade 
transkriptionsarbetet redan dagen efter de respektive intervjuerna. Det andra mötet ägnades åt 
sådana frågor jag inte hunnit och inleddes med att de fick berätta om de varit något de tänkt 
på sedan första träffen.         
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Databearbetning 
 
Fokusgruppintervjuerna spelades in på en iPhone 5 med hjälp av programmet Voice Recorder 
HD2. Dagen efter intervjuerna förde jag över röstupptagningarna till datorn och påbörjade 
omgående transkriberingsarbetet. Under transkriberingsprocessen använde jag mig av 
programmet Express Scribe3 som är en mjukvara speciellt framtagen för transkribering.  De 
kommentarer jag återger i den kommande resultatpresentationen återges så exakt som möjligt 
och där antalet punkter (”..”  eller ”…”) anger de kortare eller längre pauser som förekom i 
informanternas utsagor. Om en av informanterna hade ordet och en annan flikade in en 
kommentar återges dessa med namn och vad de sa inom parentes, här kan det röra sig om att 
två informanterna inflikade samma sak på samma gång och bådas namn följt av deras 
kommentar står då inom parentesen.  
 
Empirianalys 
 
Med masteruppsatsen vill jag undersöka musiklärares uppfattningar och föreställningar om 
musikundervisning och mångkultur. Empirin består av två fokusgruppintervjuer med tre 
musiklärare där jag utgår från mina tre forskningsfrågor samt andra frågor som tangerar dessa 
på olika sätt (Se Bilaga 2). I avsnittet ”Resultat – presentation och analys” kommer jag 
således beskriva hur lärarna definierar mångkultur, mångkulturell musikundervisning och de 
eventuella strategier de menar behövs för att göra musikundervisningen betydelsefull för 
elever i klasser kännetecknade av stor kontra liten etniska mångfald. Jag kommer vidare 
analysera vad detta får för betydelse för dem som musiklärare. Jag utgår ifrån grundtanken att 
vi människor lever i en perspektivbunden tillvaro som framträder i våra berättelser och det är 
dessa ramar jag vill analysera och kartlägga.  
 

Forskarens medvetenhet om tillvarons perspektivbundenhet bildar avstamp för det vetenskapliga 
arbetet, det fungerar som en arbetshypotes. (Börjesson & Palmblad 2007, s. 12)  

 
Inom diskursanalysen intresserar man sig för just det perspektivbundna i tillvaron. Det anses 
både angeläget och forskningsbart. Jag väljer således att göra en diskursanalys av 
musiklärarnas utsagor. 
 

Diskursanalysen har under senare tid fått ett betydande genomslag inom samhällsvetenskaperna 
[…] I detta ligger en tydlig medvetenhet om – och ett starkt intresse för - det perspektivbundna i 
tillvaron. Här finns en insikt om att beroende på den position som intas så framträder olika bilder 
av verkligheten. Detta fenomen betraktas som angeläget i sig – och därtill forskningsbart. 
(Börjesson & Palmblad 2007, s. 9) 

 
I Diskursanalys som teori och metod beskriver Winther Jørgensen och Philips (2000) tre 
diskursanalytiska angreppssätt: Diskursteori, Kritisk diskursanalys och Diskurspsykologi. Jag 
väljer att utgå från Diskursteorin då den erbjuder mig en metodologisk begreppsdynamik som 
är relevant för mitt ändamål.  Jag kommer att titta närmare på om och i så fall vilka begrepp, 
betydelser och förgivettaganden som framträder i de tre musiklärarnas berättelser. Vilka 
begrepp detta rör sig om kommer jag gå in på i de kommande avsnitten ”Diskursteorins 
kontingens” och ”Diskursteorins tecken”.  För en diskursanalytiker existerar det dock ingen 

                                                
2 ”Voice Recorder HD” är ett program för IOS utvecklat av eFUSION för inspelning av högkvalitativa 
röstupptagningar. 
3 Express Scribe är ett transkriberingsverktyg utvecklat av NCH Software, framtaget för att kunna lyssna på 
röstupptagningar och transkribera i samma program. 
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tydlig uppdelning mellan teori och metod. Det blir snarare tal om en form av paketlösning 
som kräver ett stort mått av fantasi. Jag som diskursanalytiker får således använda mig av den 
teoretiska grund och begreppsdynamik som framstår som relevant för min studie.  
 

För traditionella inriktningar handlar det om att välja en design som svarar mot frågeställningen. 
Vidare om att välja ett empiriskt material som kan sägas vara till hjälp för att visa upp verkligheten 
som den faktiskt ser ut. För diskursanalytikern förhåller det sig något annorlunda. Det handlar mer 
om att använda sig av teoretiskt drivna teman som kan hjälpa till för att en intressant och fruktbar 
analys ska bli av. Det finns inte någon extern måttstock som kan avgöra vilken 
undersökningsdesign som är den rätta. Istället handlar diskursanalys om att tydliggöra vad som är 
forskarens och vad som är studieobjektens sanningsförståelse eller tolkningsram. (Börjesson & 
Palmblad 2007, s. 18) 

 
 
Diskurs- och diskursanalys 
 
Börjesson och Palmblad (2007) inleder med en kort och koncis begreppsdefinition. 
 

En vanlig inledande definition på begreppet diskurs är att det är ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen. Betoningen här ligger på ”ett bestämt sätt”. Det finns alltså ramar för vilka 
presentationer som kan göras för att dessa ska bli betraktade som sanna, korrekta, rimliga eller 
vackra. (Börjesson & Palmblad 2007, s. 13) 

 
Winther Jørgensen och Philips (2000) menar i sin tur att diskurs är ett modeord och har varit 
det under en längre tid och att detta har lett till en ganska vårdslös användning av begreppet 
där det samtidigt kan betyda allt och inget. Den gängse uppfattningen är dock oftast att man 
med begreppet syftar på vårt språk och hur det är strukturerat i olika mönster som våra 
utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner. Winther Jørgensen och Philips (ibid.) 
förenklar resonemanget i ett ytterligare försök att skingra dimmorna. 

 
[…] för ögonblicket kan vi säga att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av den).  (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 5).      

 
Som diskursanalytiker intresserar man sig för det perspektivbundna i tillvaron med insikten 
om att beroende på den position människor har så framträder olika bilder av verkligheten.  
Detta faktum betraktas som angeläget och forskningsbart. I diskursanalysen som ligger till 
grund för den här masteruppsatsen kommer jag till exempel undersöka ”diskursen om 
musikundervisning och mångkultur” och vilka mönster de tre musiklärarna utsagor följer då 
de agerar inom den sociala domänen som i detta fall utgörs av två fokusgruppintervjuer. Som 
diskursanalytiker behövs det dock fantasi när man letar efter redskap till den konkreta 
diskursanalysen menar Winther Jørgensen och Philips (2000) och där det kan krävas att 
forskaren letar efter verktyg inom diskursanalytisk forskning av sociala områden långt ifrån 
det aktuella forskningsområdet. Det tar forskningen om etniska minoriteter som exempel. 
 

Om man till exempel gör en analys av majoritetens diskursiva konstruktioner av etniska 
minoriteters ”kultur”, kan man kanske bli inspirerad av forskning om de olika sätt på vilka 
människor talar om och uppfattar organisationskulturen inom ett bestämt företag.  
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 8) 
 

Winther Jørgensen och Philips (2000) säger att trots att de diskursanalytiska angreppssätten 
skiljer sig åt vilar samtliga på en gemensam socialkonstruktionistisk grund. I sammanhanget 
beskriver de fyra grundpelare inom socialkonstruktionismen och därmed också gemensamma 
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utgångspunkter för de tre angreppssätten. De fyra premisser man måste acceptera och 
förhålla sig till som diskursanalytiker är enligt författarna:  
 
 

En kritisk inställning till självklar kunskap: Vår kunskap om världen kan inte omedelbart 
betraktas som en objektiv sanning. 
 
Historisk och kulturell specifitet: Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn 
på kunskap om värden är alltid kulturellt och historiskt präglade. 
 
Samband mellan kunskap och sociala processer: Vårt sätt att uppfatta världen skapas och 
upprätthålls i sociala processer.  
 
Samband mellan kunskap och social handling: I en bestämd världsbild blir några former av 
handling naturliga och andra otänkbara.  
 
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 11-12) 

   
För en diskursanalytiker finns det således ingen versionsfri eller oberoende 
verklighetsbeskrivning. All kunskap är en social konstruktion och avspeglar inte en objektiv 
och entydig sanning (se Börjesson & Palmblad i Söderholm red. 2007, s. 9). Med en kritisk 
inställning till självklar kunskap och med ett intresse för den perspektivbundenhet som 
troligen framträder då de tre musiklärarna svarar på mina forskningsfrågor kommer jag nu att 
gå vidare och beskriva de diskursanalytiska begrepp jag tar med mig in i diskursanalysen av 
de tre musiklärarnas berättelser.  
 
Diskursteorins kontingens 
        
Diskursanalysen som ligger till grund för masteruppsatsen baseras på fokusgruppintervjuer 
med tre musiklärare kring deras uppfattningar och föreställningar om ”musikundervisning 
och mångkultur”. Detta är således den diskurs jag kommer undersöka. Jag kommer här att 
analysera de begrepp (tecken) som framträder i deras berättelser, de betydelser de tillskriver 
dem och vilken innebörd detta får för deras musikundervisning. Det övergripande målet är att 
analysera de föreställningar och uppfattningar som framträder i deras utsagor och vilka 
konsekvenser de får för deras vardag som musiklärare. 
 

Poängen är att vi bara kan tänka genom diskursiva raster. Som forskare kan vi bara studera olika 
sätt att förstå, uppfatta och förklara den här typen av fenomen. Vi kan undersöka vad olika former 
av föreställningar förutsätter och vilka följder de får i skilda sammanhang. (Börjesson & Palmblad 
2007, s. 9) 

 
I en diskurs utkristalliseras vissa tecken genom att kopplas till specifika betydelser och ställs 
i relation till andra tecken i nät av begrepp och definitioner. Detta kallar man inom 
diskursanalysen för ekvivalenskedjor. Diskursanalysen mål är att kartlägga dessa 
ekvivalenskedjor och den kamp som kan råda kring betydelsefixeringen av vissa begrepp där 
olika människor eller sociala domäner kämpar om att just deras definition skall bli 
allenarådande.   
 

Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens 
betydelse skall fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi 
uppfattar dem som naturliga. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 32) 

 
Den process där betydelsefixeringen av tecknen sker kallas inom diskursanalysen för 
artikulation. I musiklärarnas berättelser utgörs således artikulationen av de kommentarer där 
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för dem viktiga begrepp ges innebörd. Samtidigt som ett begrepp betydelsefixeras utesluts 
dock en rad av andra betydelser. En begreppsdefinition innebär således att en annan 
begreppsdefinition utesluts och förflyttas till det diskursiva fältet eller konstituerande yttre.  
 

Det diskursiva fältet är en reservoar av betydelsetillskrivningar som tecknen har haft eller har i 
andra diskurser men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet. (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 34)   

 
Inom den ”medicinska diskursen” skulle man här kunna prata om ”kroppen” och hur det 
diskursiva fältet bland annat utgörs av den konkurrerande ”alternativa behandlingsdiskursen” 
och det annorlunda sätt på vilket den beskriver ”kroppen”. Grundtemat i diskursanalysen är 
dock att tecknen aldrig slutgiltigt kan låsas fast till en betydelse. Detta sätter också fingret på 
två av socialkonstruktionismens fyra grundpelare: den historiska och kulturella specifiteten, 
och sambandet mellan kunskap och den sociala handlingen. 
 

Den överordnande tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga 
eller totala. Betydelsen kan aldrig slutgiltigt fixeras vilket ger plats för ständig social strid om 
definitioner av samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala konsekvenser. (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 31) 

 
Diskursen må vara den samma men hur den beskrivs förändras således hela tiden. Som ett 
exempel tar Winther Jørgensen och Philips (2000) upp diskursen om barn och hur de har gått 
från att betraktas som små vuxna till att idag betraktas som individer med särskilda egenskaper 
och behov. En analys av hur olika sociala domäner definierar olika diskurser blir därför alltid 
ett nedslag i nuet. Vissa diskurser upplevs dock så fasta att man glömmer bort deras 
kontingens. 
 

De diskurser som är så fasta att man glömmer bort deras kontingens betecknas i diskursteorin som 
objektiva […] (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.43) 

 
Just tidsaspekten får därmed en central roll inom diskursanalysen och är också där den 
främsta kritiken mot den kan riktas. Med grunden i socialkonstruktionismen där all kunskap 
ses som kontingent får inte det som konsekvens att all regelbundenhet i det sociala upplöses? 
Detta besvarar Winther Jørgensen & Philips (2000) så här: 
 

Även om kunskap och identiteter alltid i princip är kontingenta är de i konkreta situationer alltid 
relativt låsta. De konkreta situationerna ger mycket begränsade ramar för vilka identiteter en 
individ kan anta och vilka utsagor som kan accepteras som meningsfulla. (Winther Jørgensen & 
Philips 2000, s.12) 

 
Diskursteorins tecken 
 
I det föregående stycket tog jag upp hur diskurserna konstitueras av ekvivalenskedjor där 
olika tecken betydelsefixeras. Detta sker genom att vissa tecken går från att vara mångtydiga 
tecken till att få en specifik betydelse. Som exempel beskriver Winther Jørgensen & Philips 
(2000) hur begreppen ”kropp”, ”sjukdom” och ”behandling” framställs på bestämda sätt och 
hur den medicinska forskningen baseras på detta.  
 

Hela den medicinska forskningen går ut på att dela upp kropp, sjukdom och behandling i 
beståndsdelar och beskriva relationerna mellan delarna på ett entydigt sätt. Kroppen ses typiskt 
som splittrad i delar som ska behandlas var för sig, och sjukdomar ses ofta som lokala. . Till 
exempel anses inflammation vara resultatet av ett lokalt angrepp av mikroorganismer som måste 
förgöras med medicin. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.32) 
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Inom diskursteorin talar man om att de går från att vara element med flera betydelser till att 
bli betydelsefixerade moment. Kropp, sjukdom och behandling går således från att vara 
element till att få en särskild innebörd som moment inom den medicinska diskursen.  
 

En diskurs uppfattas som en fixering av betydelse inom en bestämd domän. Alla tecknen i en 
diskurs är moment: de är knutar i fisknätet och deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig från 
varandra på bestämda sätt […] (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 32) 
 

I den kommande resultatanalysen av de tre musiklärarnas utsagor kommer jag bland annat ta 
upp tecknen ”etnicitet”, ”identitet” och ”etnisk härkomst” och hur dessa går från att vara 
mångtydiga tecken till att under fokusgruppintervjuerna betydelsefixeras och således få en 
särskild betydelse i diskursen om ”musikundervisning och mångkultur”.  Här kommer jag att 
beröra hur ”etnicitet” blir ett moment som i ett av fallen tydligt kopplas till positiva aspekter 
av att prata om det etniska ursprunget och hur ”identitet” får betydelsen av friheten att som 
elev vara den man själv vill i skolan. Här kan det röra sig om antingen samförstånd i 
definitionen av olika begrepp eller en tydlig skillnad. Inom diskursanalysen pratar man om 
hegemoni och antagonism. 
 

Hegemoni kan tills vidare uppfattas som en bestäm synpunkts herravälde. […] Antagonism är 
diskursteorins begrepp för konflikt. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 13; s. 55) 
 

Diskursen framträder vidare genom att några tecken får särskilt privilegierad status. Inom 
diskursteorin kallas dessa särskilt privilegierade tecken för nodalpunkter. Dessa blir 
kristalliseringspunkter i diskurserna och sätter således fingret på de begrepp som framträder 
som mest centrala. Winther Jørgensen & Philips (2000) tar återigen ”kroppen” som ett 
exempel på en nodalpunkt inom den medicinska diskursen. 
 

En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får 
sin betydelse. Inom till exempel läkarvetenskapen är ”kroppen en nodalpunkt kring vilken många 
andra betydelser utkristalliseras. Tecken som ”symtom, ”vävnad” och ”skalpell” får i den 
medicinska diskursen sin betydelse fixerad genom att relateras till ”kroppen” på bestämda sätt. I 
den politiska diskursen är demokrati en nodalpunkt, och i den nationella diskursen är ”folket” det 
privilegierade tecknet. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.33) 

 
I den kommande analysen av lärarnas utsagor kommer jag att beskriva de nodalpunkter som 
framträder i relation till diskursen om ”musikundervisning och mångkultur”. Här kommer jag 
både beskriva särskilt privilegierade tecken som jag menar fixeras i och med mina frågor, till 
exempel ”mångkultur” och ”mångkulturell musikundervisning”. Begrepp som ”klass” och 
”språk” uppkom dock spontant under fokusgruppintervjuerna och ägnades så mycket tid åt 
att utkristallisera att man här kan prata om tydliga nodalpunkter. Ett exempel är just 
”språket” som i musiklärarnas utsagor framträder som en viktig faktor att förhålla sig till som 
lärare. I en jämförelse av olika diskurser framträder dock ofta en diskursiv kamp kring 
viktiga begrepp och där diskurserna försöker betydelsefixera dem på just sitt sätt. Inom 
diskursteorin pratar man då om flytande signifikanter.  
 

Flytande signifikanter är de tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt sätt. 
Nodalpunkterna är flytande signifikanter, men medan begreppet nodalpunkt hänvisar till en 
kristallieringspunkt i den enskilda diskursen hänvisar begreppet flytande signifikant till den kamp 
om viktiga tecken som förs mellan olika diskurser. ”Kropp” är således en nodalpunkt i den 
medicinska diskursen och en flytande signifikant vad gäller förhållandet mellan den medicinska 
diskursen och alternativa behandlingsdiskurser. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.35)   
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I den avslutande diskussionen kommer jag bland annat jämföra musiklärarnas utsagor och 
läroplanen. Detta är två tydliga diskurser och som skulle kunna definieras som en 
”musiklärardiskurs” och en ”läroplansdiskurs”. Till skillnad från den diskursiva kamp som 
förs mellan den medicinska diskursen och ”den alternativa behandlingsdiskursen” sätter 
läroplanen ramverket för hur lärarna skall arbeta. ”Musiklärardiskursen” måste i det här fallet 
hela tiden förhålla sig till ”läroplansdiskursen”. Vad som framträder i musiklärarnas utsagor 
är dock en viss antagonism där de antingen väljer att betona, tona ned eller helt enkelt förbise 
vissa delar av läroplansbeskrivningarna för att de inte stämmer överens med deras syn på en 
betydelsefull musikundervisning.   
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RESULTAT – PRESENTATION OCH ANALYS 
 
Presentation av informanterna 
 
De tre informanterna är alla verksamma musiklärare i en av Sveriges större städer. Annika är 
trettiofem år och utbildad tvåämneslärare med inriktningen musik, svenska och svenska som 
andraspråk. Hon har arbetat i tio år som musiklärare och har musikundervisning i årskurs sju 
till nio. Den andra informanten heter Stefan och är 50 år och även han utbildad 
tvåämneslärare med inriktningen musik och engelska. Han har arbetat tjugofem år som 
musiklärare och har musikundervisning i årskurserna fyra till nio.  Den tredje informanten 
heter Peter och är 50 år och utbildad musiklärare med inriktning mot grundskolan. Han har 
arbetat ungefär 30 år och har för tillfället musikundervisning i årskurs ett till nio.  
 
Musikundervisning och mångkultur 
 
I det följande kapitlet är resultatpresentationen och analysen integrerade. Jag kommer dels 
presentera den insamlade empirin från de två fokusgruppintervjuerna och direkt analysera den 
diskursiva väv som omgärdar diskursen om ”musikundervisning och mångkultur”.  Här 
kommer jag att ta upp de nodalpunkter som framträder i berättelserna, både de jag definierat 
på förhand i och med mina frågor och sådana som uppkommit spontant under 
fokusgruppintervjuerna, och på vilket sätt vissa tecken går från att vara element till att bli 
moment i musiklärarnas utsagor.  
 
Mångkultur 
 
I de tre musiklärarnas berättelser är det är tydligt att begreppet ”mångkultur” innehåller 
många olika aspekter. Musiklärarna är också måna om att initialt beskriva att mångkultur inte 
enbart kan kopplas till etnicitet.  

Stefan: Jag tänker mångkultur, så som vi använder begreppet mångkultur så pratar vi ju liksom om 
olika länder vad man kommer ifrån, religioner (Peter: mm) liksom vad man har för kultur, musik 
alltså kulturella uttryck liksom där man kommer ifrån, olika regioner alltså (Peter: ah) vi pratar 
geografiskt då i första hand (Peter: ah) kanske..men begreppet mångkultur är ju så otroligt mycket 
mer, det finns ju så många olika nivåer på det liksom (Peter: mm). 

Under fokusgruppintervjuerna framträder dock en bild där mångkultur ofta får en just tydlig 
koppling till etnicitet. Det tre kommentarerna nedan är ett exempel på det och där 
beskrivningar som ”många olika kulturer” och ”från alla kulturer” jämförs med begrepp som 
”infödda svenska barn” och ”flera generationer svenskar”.     

Annika: Jag gjorde ju ett..ett jobbyte för ett år sen drygt från..*Annika nämner skolan hon arbetade på innan* 
som har många olika kulturer till en skola där..det var väldigt få barn med någon annan bakgrund än eh flera 
generationer svenskar [...]  

Peter: [...] men jag vill inte slå…för hårt på stora trumman därför att man kan ta enskilda barn från alla 
kulturer..och jämföra med infödda svenska barn så att säga eh sedan generationer tillbaka och se..många 
likheter. 

Stefan: [...] Sverige har alltid varit ett mångkulturellt land..och eh för oss så är mångkultur en naturlig del, det är 
svenskt (Peter: mm) mångkultur..Bellman var engelsman liksom. 

Betoningen på att mångkultur är ett begrepp som inrymmer mycket mer än etnicitet 
samtidigt som det ofta får just betydelsen av etnisk heterogenitet är ett genomgående 
tema i de tre musiklärarnas berättelser. I analysen av resultatet kommer jag att beskriva 
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de moment jag menar fixerar vad begreppet mångkultur innebär för de tre musiklärarna. 
De lyfter både fram beskrivningar av mångkultur som en ”geografisk yta”, som ett 
”förhållningssätt” skolorna kan ha och med betoning på begreppet som en ”hybrid mellan 
olika kulturer och genrer”. De kommande momenten visar dock på att ”mångkultur” i 
många fall blir detsamma som etnisk mångfald i klassrummet och där musiklärarna 
resonerar kring vad som krävs för att göra musikundervisningen betydelsefull för en 
etniskt heterogen elevgrupp.  

Geografisk plats och hybrid  
 

Jag: Vad innebär begreppet "mångkultur"? 

Annika: Att vi har många kulturer..tillsammans (Annika skrattar lite)..på en yta men ah..det är inte 
mer än det, eller?  

Annikas initiala beskrivning av begreppet "mångkultur" är att det är "yta med många kulturer 
tillsammans" men hon ställer sig också frågan huruvida det är den enda betydelsen. Peter är 
inte dock inte lika frågande när han fortsätter på Annikas resonemang. 
 

Peter: Så det första jag tänker på med mångkultur det är ju..där..en liten yta som *Peter nämner en 
förort till Stockholm* som består av all världens människor från precis alla världens hörn liksom 
då..och då är det inte bara bland eleverna utan hela kulturlivet består av en massa duktiga..musiker 
och konstnärer (Stefan: mm) och dansare och författare [...] 

 
I både Annikas och Peters utsaga blir mångkultur ett moment som först och främst definieras 
som en geografisk yta där många kulturer existerar tillsammans. I Peters utsaga får 
mångkultur också en tydlig koppling till etnicitet i och med att han i sin beskrivning av 
begreppet utgår ifrån en förort till Stockholm, med människor från ”all världens hörn”. 
Annika gör inte den här kopplingen utan är snarare mån om att inte låsa fast begreppet alltför 
mycket. Stefan betonar i sin tur att begreppet ”mångkultur” rymmer många olika aspekter och 
så mycket mer än vilka länder man kommer ifrån, vilken religiös åskådning man har eller 
eventuella kulturella uttryck. Alla är relevanta på sitt sätt menar han. Stefan betonar istället att 
mångkultur är ett begrepp för ”allt som blandar”.  
 

Stefan: [...] men för mig så betyder ju begreppet mångkultur i alla fall..eh..allt som blandar (Stefan 
skrattar lite) allt som är någon form av hybrid mellan mer än en sak..alltså det är (Peter: ah) 
mångkultur så som jag ser det liksom. 

Stefan tar som exempel när man blandar country med hiphop eller reggae med folkmusik. Så 
fort man hamnar i en grupp så hamnar man också i en subkultur och när olika subkulturer 
möts då blir det "mångkultur". Även om Stefan menar att ”mångkultur” innebär allt som 
blandar tar han specifikt blandningen av olika genrer eller intressen som exempel. Mångkultur 
blir således ett moment i Stefans utsaga som först främst kopplas till hybridisering. Även om 
Stefan i sitt resonemang är mån om att beskriva hur begreppet innehåller många olika nivåer 
återkommer han ofta till just definitionen av begreppet som en hybrid mellan främst olika 
genrer.  
 
Förhållningssätt  
 
På en av mina följdfrågor, om en skola eller en klass där samtliga elever har svenska som 
modersmål också kan vara mångkulturell, säger Annika att även om man som lärare tycker att 
eleverna utgörs av en homogen grupp sitter det ändå individer där med massor av olika 
kunskaper och erfarenheter. I definitionen av begreppet mångkultur skiljer sig Stefan och 
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Annikas utsagor åt där hon betonar att det inte handlar om blandning av olika kulturella 
uttryck utan mer om ett förhållningssätt skolan har. Beskrivningen av ”förhållningssättet” blir 
ett moment i Annikas berättelse som bland annat kopplas till värdegrunden och där 
betoningen ligger på att vara öppen inför den variation som finnas bland eleverna. 

Annika: [...] egentligen...faktiskt det är inte så mycket..ländernas kultur att man blandar dem utan 
mer något slags förhållningssätt (Peter: De där var bra sagt) (Stefan: mm mm) skolan har! Eh men 
om skolan har det förhållningssättet att vi vill vara mångkulturella, vi vill vara öppna så är det..kan 
man nog vara det..överallt (Stefan: mm)..och det tror jag man gör genom värdegrunden som 
vi..egentligen ska jobba (Annika skrattar lite) för (Stefan och Peter: mm) skolans värdegrund..och 
då spelar det ingen roll om vi befinner oss i *Annika nämner namnet på en skola hon arbetat på* 
eller *nämner en annan skola där hon arbetat*. 

Annika betonar under båda fokusgruppintervjuerna att det inte är de kulturella eller etniska 
grupperna av individer i klassrummet musikläraren förhåller sig till utan olika ”lär- och 
musikstilar”. 
 

Annika: Så nu blir ju och vi är ju hela tiden inne på det här att vi..att gruppen, att alltså det är ju 
inte de kulturella grupperna av..individer i klassrummet som är…(Peter: Du tänker på etniska 
gr..!?) nej men jag (Stefan: etnisk ah!) (Peter: ah!) ah precis de etniska (Peter: mm) grupperna, det 
du började med och tala eh (Peter: ah) som är..som vi förhåller oss till utan det (Peter: ah) är ju 
egentligen olika "lärstilar" olika (Stefan: olika människor) (Peter: just de "lärstilar"!) ja, olika typer 
och  (Stefan: ah) det är olika, att man har olika musikstilar (Stefan: ah) (Peter: ah) det är väl mer 
det vi förhåller oss till (Stefan: ah) än mera kultur. 

 
Annika återkommer relativt ofta till att man som lärare inte förhåller sig till huruvida barnen 
kommer från olika kulturer utan att man alltid förhåller sig till gruppen. Vad jag tror Annika 
menar är att man som lärare först och främst förhåller sig till de olika sätt på vilket eleverna 
lär sig och inte till deras kulturella bakgrund. Det är eleverna och deras individuella behov 
som är viktiga och inte den etniska eller kulturella kategori de kan tänkas tillhöra. Om man 
tittar på Annikas utsagor blir det tydligt att en lärare som alltid förhåller sig till gruppen, deras 
musikstilar och den variation av sätt på vilka elever lär sig kan sägas bedriva en mångkulturell 
undervisning. Det är tydligt att hon här försöker koppla ”mångkulturellt” till något annat än 
just kultur och etnicitet. ”Mångkulturellt” är ett förhållningssätt en lärare kan ha oberoende av 
hur homogena eller heterogena klasserna är i fråga om kultur och etnicitet. I relation till min 
fråga om det behövs ”olika strategier för att göra musikundervisningen betydelsefull för 
samtliga elever i klasser kännetecknade av stor etnisk mångfald kontra liten etnisk mångfald” 
säger Annika att man inte behöver förhålla sig på olika sätt. Möjligen får man arbeta mer om 
man vill ta in elevidéer i klasser kännetecknade av stor etnisk mångfald. 
 

Annika: Men man behöver ju inte förhålla sig..på ett annat sätt (Annika skrattar lite) (Stefan 
näh)..eller jag kommer inte på det [...] eventuellt får man ligga i mer om man skall (Peter: ah) ta in 
(Stefan: ah)..elevidéer och annat för det är mer främmande för en själv om man ska liksom ro iland 
det på ett (Peter: ah) med lite äran (Stefan: mm) i behåll alltså [...]  

Lite senare under första fokusgruppintervjun återkommer också Peter till min fråga och menar 
att förhållningssättet måste kunna vara det samma men att det blir lite skillnad i innehåll. 
Läraren behöver inte ändra sitt arbetssätt, mångfalden av elever gör att det blir annorlunda 
ändå.  
 

Peter: [...] Förhållningssättet måste kunna vara samma..men det blir lite skillnad kanske med 
innehåll ibland och vad som sker men..har man den öppenheten, man kan ta vara (Stefan: mm) på 
den här arabiska tjejens (Stefan: mm) eh möjligheter, att göra (Stefan: mm) rap på arabiska så 
då..då behöver jag som musiklärare inte vara så mycket annorlunda eller..arbeta på så mycket 
annorlunda sätt men det blir ju olika..just..(Stefan: De blir de ju olika..) på grund av mångfalden..  



                                                                                                                                  Isak Ahlman 
 

19 

Både Annika och Peter anser därmed att musiklärarens förhållningssätt inte behöver förändras 
beroende på den etniska mångfalden. Annika trycker dock på att det eventuellt kan kräva mer 
arbete i klasser kännetecknade av stor etnisk mångfald medan Peter betonar ”öppenheten” 
inför de möjligheter som elevernas förkunskaper kan erbjuda. Även om förhållningssättet är 
detsamma så gör mångfalden av elever att det blir olika. Tydligt är att både Annika och Peter i 
sin beskrivning av ”förhållningssättet” betonar just öppenheten som ett viktigt kriterium. 
Exakt vad den här öppenheten innebär är det dock bara Peter som går in på närmare.  
 
Etnicitet 
 
Om Annika menar att man som musiklärare inte förhåller sig på något särskilt sätt till de 
kulturella eller etniska grupperna i klassrummet säger Stefan istället att etniciteten är viktig 
och att han pratar mycket med eleverna om vilka de är och var de kommer ifrån. Stefan säger 
att det är stärker dem att prata om rötterna men betonar också hur han upprepar för dem att 
"du är lika svensk som jag".  
 

Stefan: Jag pratar.. jag inser att jag pratar väldigt mycket om folks etniska ursprung alltså..med 
dem..att vi (Annika: mm) pratar mycket om..eh liksom var vi kommer ifrån och så där, vem vi är 
(Annika: mm) så där jag brukar skoja mycket om det, gör vi (Annika: mm) liksom..hela tiden så 
där att "här ser du en tvättäkta (Stefan klappar ihop händerna) svenne kom inte och.."  du vet att ja, 
kan hålla på så"  "(Stefan härmar en av sina elever) Eh du är ingen svenne Stefan du är finne" 
(Annika: mm) "(Stefan härmar återigen en av sina elever) Du är ingen svenne du är en blatte som 
vi"  liksom ah [...] så vi pratar ju i och för sig nationaliteter när allt kommer omkring (Peter: ja) 
eller så där (Annika: men det är ju superviktigt med sånt också menar jag)..men de är ju bara, det är 
bara  jidder liksom.  

Stefan brukar föra ett samtal med eleverna där de får berätta om sina hemländer. Etnicitet är 
en viktig aspekt och något som Stefan i allra högsta grad förhåller sig till. Annika ansluter sig 
i följande kommentar till Stefans resonemang.  
 

Annika: Det är ju så högst relevant för (Stefan: ja)..tänker jag..för de ungdomarna också  (Stefan: 
mm) (Annika skrattar lite) det är ju en del  (Stefan: ja)..det är en del av eh..det jag bejakar.  

I Stefans berättelse är etniciteten ett moment som tydligt kopplas till positiva aspekter av hur 
det stärker att prata om det etniska ursprunget. De positiva aspekterna av etnisk variation i 
klassrummet är ett genomgående tema i Stefans berättelser under de två 
fokusgruppintervjuerna och något han som lärare i allra högsta grad förhåller sig till. Att 
Annika ansluter sig till resonemanget visar i sin tur på att hennes utsagor där den etniska 
bakgrunden ena stunden är något man inte förhåller sig till för att andra stunden vara 
”superviktigt” och något ”hon bejakar” inte riktigt hegemoniserar.   
 
Identitet 
 
Annika ställer sig frågan om inte mångkultur handlar om att få vara den man är. Om man får 
chans att vara de man vill i skolan då har vi fångat upp någonting viktigt menar hon. Men hon 
undrar också hur man når dit. 
 

Annika: Men är inte det mycket alltså nu..jag tänker..första frågan där vad mångkulturellt är inte det 
mycket mångkulturellt så där mycket, man få vara liksom invandrare man får vara den (Stefan: ah!) 
identiteten man får också vara eh svensk (Stefan och Peter: mm) man får liksom vara allting man (Stefan: 
mm) får vara den här ungdomen (Stefan: ah) (Peter: mm)..man får chans att vara allt det där i skolan 
(Stefan: ah) då har vi fångat upp någonting..viktigt (Peter: ja) tänker jag (Peter: ja) (Stefan: så är det nog 
ja) det där..ah (Stefan: så är de nog ja)..ja (Stefan: mm)..hur man når det? Når dit och liksom får det? Får 
det och då blir det ju relevant och bra. 
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I Annikas resonemang kring begreppet mångkultur blir här identitetsaspekten viktig. 
”Identiteten” blir här ett moment som definieras som friheten att vara den man vill utan att 
behöva tumma på det när man kommer till skolan. Motsatsen till Annikas beskrivning skulle 
närmast vara assimilation där eleverna medvetet eller omedvetet och utan egen vilja tvingas 
anta en identitet som strider mot deras självuppfattning. Intressant att lägga märke till är dock 
att ”invandrare” och ”svenskar” framträder som två identitetskategorier. Mångkultur får 
igenom Annikas beskrivning av begreppet ”identitet” således en tydlig koppling till etnicitet.  
 
”Minsta gemensamma nämnare” och etnisk härkomst 
 
I Peters berättelse framträder begreppet ”minsta gemensamma nämnare” som viktigt. I hans 
utsaga blir detta ett moment som definieras som en gruppkonstellation där elever med samma 
musiksmak samlas och där det kan röra sig om allt från hiphop till hårdrock. Detta är en 
gruppkonstellation som går rakt igenom ”nationalitets- och ursprungshistorierna” säger han 
och blir således en gruppkonstellation där elever från olika bakgrunder kan mötas förutsatt att 
de delar samma musiksmak. Tonvikten ligger här på att alla elever vill känna att de ingår i en 
gemenskap. 
 

Peter: Ja (Peter skrattar lite)..det är en sak det..när vi pratade om de här med mångkultur..och 
musik..och barn ifrån olika kulturer och..med olika bakgrunder och så..så känner jag att jag 
skulle vilja få det ännu tydligare sagt för att..man kan bli lite velig fram och tilllbaka när man ska 
försöka prata omkring det här tycker jag..men då, det jag tänkte sist de är så här att Punkt 1 är 
att..alla barn oavsett färg på huden eller vad de kommer ifrån för..kontinent på jorden..är barn 
och människor och..egentligen är det ju ingen skillnad i grund botten utan vi är människor 
allihop..och..det jag tror att de känner är att..de vill känna att de har en gemenskap med andra 
barn i klassen och på skolan och så, de söker nog..kulturmässigt..minsta gemensamma nämnare 
tror jag någonstans, man försöker hitta eh vad är det för musik som folk gillar och så här..och det 
blir ju lite olika grupper kanske, några är mer åt hiphop andra är mer åt hårdrock och så vidare 
(Stefan: ah) så sådana..kulturer men de går rakt igenom alla de här..nationalitets, 
ursprungshistorierna som vi pratade om förra förut..så egentligen  är det mer likheter. 

Intressant att lägga märke till är att Peter säger ”man kan bli lite velig fram och tillbaka” när 
man pratar om ”mångkultur, musik, barn från olika kulturer och med olika bakgrunder”. Jag 
tror att Peter här syftar på diskursen om musikundervisning och mångkulturs komplexitet. 
Dess bredd gör att man hoppar mellan olika innebörder och definitioner utan att definitivt 
landa någonstans. Peter säger vidare att det inte är vanligt att elever med invandrarbakgrund 
talar om sitt ursprung, de vill helt enkelt smälta in i gruppen.  
 

Peter: Och jag är ju glad när barnen är stolta över sitt, sina föräldrars ursprung och så..och 
samtidigt så tror jag att..det är mindre vanligt att de påtalar det än att de ändå vill smälta in i 
gruppen [...]  

Att elever med invandrarbakgrund inte gärna pratar om sitt ursprung är en aspekt som jag 
lyfte i den inledande bakgrunden där Sidsel Karlsen (2012) säger att en del av dem väljer att 
dölja eller tona ned sina musikaliska upplevelser och kompetenser när de är i större grupper.  
Westvall och Carson (2014) menar i sin tur att det här eventuellt bero på att det finns en norm 
för vad svenska ungdomar förväntas lyssna på och där det egna musikintresset, tidigare 
musikkunskaper och upplevelser döljs till förmån för den förväntade ungdomsmusiken. Peters 
beskrivning av ”minsta gemensamma nämnaren” och hur detta är kulturer som går rakt 
igenom alla ”nationalitets- och ursprungshistorierna” skulle utifrån Westvalls och Carsons 
(ibid.) resonemang kunna vara just ett sätt att gruppera sig utifrån den musik svenska 
ungdomar förväntas lyssna på. Peters betoning på att elever med invandrarbakgrund inte 
gärna talar om sitt ursprung utan vill smälta in i gruppen och känna gemenskap skulle även 
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kunna ses som ett ytterligare exempel på att Karlsens (2012) slutsats kring att en del av dem 
gärna tonar ned sin bakgrund stämmer. Som ett svar på Peters resonemang säger Stefan att 
hos honom påtalar eleverna gärna sitt ursprung. Ett begrepp som lyfts fram i hans utsaga kring 
den etniska härkomsten är ”blattar” som blir ett begrepp med innebörden av en gemenskap 
bland invandrarelever som inte känner sig som svenskar. 
 

Stefan: Hos mig påtalar de det gärna alltså (Peter: ja ok)..mm…där är det status att vara blatte 
liksom..(Peter: ah) och andra sidan.  

Begreppet utgår ifrån beskrivningen av en gemenskap som går över nationalitetsgränser, utan 
definieras av Stefan just som en grupp som inte upplever sig som svenskar. Vad gäller 
beskrivningen av den etniska härkomsten skiljer sig således Peters och Stefans utsaga åt, där 
Peter menar att det är mindre vanligt att elever pratar om sin etniska härkomst medan Stefan 
säger att hos de elever han möter är det status att ha invandrarbakgrund. Om Peter menar att 
det är mindre vanligt att elever känner stolthet över sina föräldrars ursprung hävdar Stefan 
således det motsatta.  Utifrån Karlsens (2012) resonemang om att det finns elever som väljer 
att tona ner sin kulturella bakgrund är det därmed viktigt att poängtera att hon betonar att det 
just rör sig om ”en del” invandrarelever som väljer att göra detta och att det också finns de 
som istället känner stolthet över sitt etniska ursprung. Stefans utsaga är här ett exempel på det.  
Att använda sig av begreppet ”blatte” för att definiera en grupp elever är dock problematiskt. 
Trots att eleverna själva definierar sig på så vis är det tveksamt om en lärare bör använda 
begreppet överhuvudtaget. Detta på grund av de negativa konnotationer som begreppet 
innehåller.   
 
Många kulturer 
 
Annika kontrasterar begreppet "många olika kulturer" på den skola hon arbetade på innan mot 
den skola hon arbetar på nu där det är väldigt få barn med utländsk bakgrund ("flera 
generationer svenskar"). När jag frågar henne om skillnaden på de två skolorna beskriver hon 
hur det på den förra skolan fanns fler "oroliga barn” och att eleverna nu inte behöver "testa 
hela tiden". Det har med skolkulturen att göra säger hon, man vet hur man skall ”föra sig i 
skolan”. Annika beskriver att på den skolan hon arbetar nu är både elever och föräldrar mer 
måna om att hålla sig väl med henne och reda upp eventuella konflikter. På den förra skolan 
var det "inte samma skoltradition", inte lika många barn med "akademikerföräldrar”. Hon fick 
undervisningen att fungera men upplevde att det var jobbigare. 
 

Annika: [...] det var många fler oroliga barn (Peter. mm)..som..var tvungna och testa hela tiden, de 
behöver inte testa nu..det finns och..den här med skolkultur man vet hur man.. man vet hur man ska 
föra sig i skolan..man är också väldigt mån om där jag jobbar nu att hålla sig väl..med mig..även 
om vi har en konflikt så är man mån om att reda upp den också..man är mån man har föräldrar på 
sig som tycker det är viktigt med skolan (mm)..där hade jag ju jättemånga barn innan också men 
det var också många, precis som Stefan..som du pratade om innan..det är inte samma 
skoltradition..inte lika många barn med som har akademikerföräldrar [...] 

Annika beskriver hur hon slutat arbeta på en skola som kännetecknades av ”många olika 
kulturer” och istället börjat arbeta på en skola som kännetecknas av ”svenska barn sedan 
generationer tillbaka”. Etnisk härkomst blir således det primära sättet att definiera mångkultur 
när hon i detta fall relaterar till sin egen arbetslivshistoria. Skolkultur, att veta hur man skall 
föra sig i skolan och att både föräldrar och elever är måna om att hålla sig väl med henne, är 
också beskrivningar som kopplas till den nya skolan. Mångkultur och beskrivningar som ”inte 
samma skoltradition”, ”inte lika många barn med akademikerföräldrar”, ”fler oroliga barn 
som var tvungna och testa hela tiden” ställs i Annikas utsaga mot ”sedan flera generationer 
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svenskar”. Det är viktigt att poängtera att detta bara kan ses som en redovisning av Annikas 
egna upplevelser och inte är generaliserbart för hur hon ser på mångkultur generellt. Det är 
dock intressant att jämföra Annes beskrivning med Peters berättelse av hans egen 
arbetslivserfarenhet från den norra delen av förort till Stockholm. Mångkultur kopplas där 
istället till ”mer livfullt", "mångfacetterat” och "öppet".  
 

Peter: så hade jag en kompis från *Peter nämner den södra delen av samma förort till Stockholm 
där han arbetat* som sa "(Peter härmar sin kompis) hur kan du bo där och växa..vad har du för 
känsla av att du är i Sverige när du vaknar på morgonen och kommer ut liksom" när det nästan inte 
finns några svenskar..menade han då underförstått..och jag blev jätteledsen alltså för att..för jag 
trivdes jättebra där (Stefan. mm) för det var..där kan man ju säga mångkultur att det gör att det 
blir..mera..livfullt mera mångfacetterat mera..och det känns..det känns mera..öppet på något sätt. 

 
Genom Annikas och Peter berättelse av sina respektive arbetslivserfarenheter möts två sätt att 
beskriva mångkultur och där begreppet fylls med både positiva och negativa konnotationer. 
 
Klass 
 
I de tre musiklärarnas berättelse framträder begreppet ”klass” som en tydlig nodalpunkt som 
främst Stefan och Peter ägnar tid åt att utkristallisera. Detta är också ett begrepp som jag inte 
fixerat genom en fråga kring det specifikt. Det är Stefan som först betonar vikten av 
klassperspektivet för att förstå roten till den problematik som kan finnas inom vissa 
bostadsområden och på vissa skolor. I anslutning till Annikas resonemang om "många 
kulturer” menar Stefan att det snarare är en klassfråga, ”fattiga kontra rika”, än en kulturfråga.  
Här framträder en skillnad mellan Annika och Stefans utsagor i huruvida det är ”mångkultur” 
som är grunden till en eventuell problematik. 
 

Stefan: Jag tänker (Annika: ah!) mer att.. det är ah..jag ser det är mer som alltså..klassgrej i alltså 
om man nu pratar i gammal eh socialistisk anda så här att (Peter och Annika: mm)..att det är 
klassfrågor det handlar om alltså (Peter: mm de kan..) fattiga kontra rika liksom den grejen va 
(Peter och Annika: mm) nu råkar det ju vara så att de fattigaste är invandrare liksom, man hittar.. 
väldigt mycket invandrare bland de fattiga, folk från andra kulturer bland de fattiga..och..jag tror 
att i all, det har alltid varit så att..undervisar man i ett område där det bor många som är fattigare då 
alltså rent ekonomiskt (Peter: mm)..så är det alltid livligare (Annika: mm) det är alltid mindre 
akademiker där det är mindre..skolvana och sådana här (Peter. mm) saker (Peter: mm)..så att det är 
snarare den biten det handlar om mer än kulturbiten på (Peter: ah!) något sätt (Peter: De får inte 
samma stöd hemma) Stefan. nä! (Peter:..ifrån sina föräldrar) Stefan: exakt, nä (Peter: ah) exakt det 
är sociala frågor alltså [...]  

Det är tydligt att Stefan i sin utsaga kopplar ihop ”fattiga bostadsområden” med beskrivningar 
som ”mindre akademiker”, ”livligare” och ”mindre skolvana”. Peter i sin tur kopplar ihop det 
med att de ”inte får samma stöd hemma”. Det är sociala frågor menar Stefan och beskriver att 
när han var ung kunde vissa "helsvenska områden” vara mer stökiga än andra områden som 
också var "helsvenska". Att visa områden var ”stökigare” än andra berodde mycket på 
arbetslöshet och fattigdom. Skolorna i de här områdena var besvärliga och det var svårt att 
vara lärare där berättar Stefan. Han liknar problematiken med de bostadsområden idag där det 
bor väldigt många människor från olika kulturer.  
 

Stefan: [...] vi du och jag vi är ju rätt så gamla (Stefan riktar sig till Peter) (Peter: ja) när vi var unga 
så kunde, så var det ju faktiskt så att..vissa områden som var helsvenska (Peter. mm) var mycket 
mycket stökigare än andra områden som var helsvenska (Peter: ah!)..beroende på att föräldrarna i 
de områdena var arbetslösa eller så där va (Peter: exakt), ah var fattigare..och de skolorna som 
fanns i de områdena de var besvärliga alltså (Peter: ja) det var besvärligt att vara lärare och det var 
svårt och nå fram där (Peter: mm)..jämfört med i andra skolor (Peter: ah)..precis på samma sätt 
som vi upplever det idag då va (Peter: mm)..fast det är bara (Annika: mm ) det då att de fattiga 
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skolorna nu innehåller väldigt många från andra kulturer (Peter: ah! Något tycker jag att)..men 
problematiken! Är ju den samma (Peter: ah) eller (Annika: mm)..alltså..skillnaderna är ju de 
samma (Peter: ah)..så jag tror inte det har så mycket med kulturen att göra så mycket som det har 
med liksom (Annika: mm) (Peter: nä) social.. klass..  

I Stefans utsaga beror problematiken på skolor i utsatta bostadsområden således först och 
främst på socioekonomi och inte på huruvida bostadsområdet är mångkulturellt eller inte. Han 
säger dock att invandrare utgör en stor del av de fattigaste grupperna i Sverige.  Jag menar att 
när Stefan pratar om klass betonar han först och främst aspekten av hur arbetslöshet och 
fattigdom hänger ihop med ”livligare elever” och ”färre föräldrar med akademisk utbildning 
och skolvana”. Samhällsklasser blir således först och främst en indelning utifrån en 
ekonomisk status. Peter tycker i sin tur det är viktigt att påpeka att han varit med om barn som 
haft framgångsrika föräldrar och som bott i mer exklusiva områden där det varit besvärligt att 
ha musikundervisning eftersom eleverna helt enkelt ”varit för lugna”. Han kopplar det till att 
det är för mycket fokus på föräldrarnas karriär och att barnen ibland inte blir lika viktiga. 
Stefan håller med om att det kan vara ett problem som finns i de rikare områdena.  
 

Peter: Så det är viktigt..jag kan ju säga det att..jag har faktiskt varit med om..att..barn som just har 
eh.. framgångsrika föräldrar som har gjort fina karriärer och så och bor i fina villor och så 
vidare..att det har varit besvärligt att ha musik fast de har varit lugna, de har varit för lugna liksom 
(Stefan: ja ja) så jag eh till och med varit så att jag blev arg på en alldeles superlugn klass en gång, 
"varför reagerar ni aldrig" (Stefan: ah) "varför säger ni ingenting, hur vill ni ha det liksom" (Stefan: 
ja ja, så de var med på det)..kom igen liksom, låt, sjung, spela, säg något (Stefan:..kan va en annan 
del), protestera liksom! [...] 

 
Det är tydligt att beskrivningar som "lugn" kontra "stökiga" är två begrepp som kopplas till 
föräldrarnas ekonomiska status i Peters och Stefans utsagor. Med deras resonemang skulle ett 
arbete med att ta människor ut ur arbetslöshet och fattigdom troligen leda till mindre stökiga 
klasser. I det följande stycket kommer jag att beskriva de två moment som framträder i 
relation till nodalpunkten klass. 
 
Arbetarklass  
 
Peter berättar hur han arbetat i ett ”svenskt område” på både en "fin skola" och en 
"arbetarklasskola". 
 

Peter: [...] jag jobbade i ett sånt svenskt område (Stefan: mm) där det var..en..fin skola och en..ja 
arbetarklass eller vad vi nu vill kalla (Stefan: "fulskola") den för (Peter skrattar lite) jag ville ju inte 
säga det ordet men (Stefan skrockar lite)..där trivdes jag faktiskt bättre på "fulskolan" (Stefan: mm) 
då för där var de så otroligt öppna och generösa ungarna (Stefan. mm)..och jag brukar ju säga att 
det kommer med eh invandrade barn, men här var det svenska barn (Stefan: mm) som var det 
verkligen (Stefan: precis)..(Annika: mm) många med skilda föräldrar och det var alkoholmissbruk 
och det var de ena med det andra (Stefan: mm) men de var..så goa alltså så öppna (Stefan: mm) och 
det blev..så roligt att ha musik med dem helt enkelt, de blev aldrig för stökiga men jag har ju varit 
med om precis det du säger [...]  

 
Även om Peter säger det med lite glimten i ögat blir ändå begreppet ”arbetarklasskola” ett 
moment han tydligt kontrasterar mot begreppet ”finskola”. Beskrivningen av de utsatta barnen 
på ”arbetarklasskolan” liknar han också med de epitet han brukar tillskriva invandrarbarn: 
”öppna” och ”generösa”. Peter resonemang kring barnen på arbetarklasskolan påminner en 
hel del om hans tidigare resonemang kring begreppet mångkultur där han beskriver hur 
mångkultur gör att det blir ”mer livfullt”, ”mångfacetterat” och ”öppet”.  Att Peter trivs bättre 
på skolor som inte är ”finskolor” är tydligt.  
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Gemensam bakgrund 
 
Stefan funderar på hur det skulle vara och byta skola till en "helsvensk skola". Han har aldrig 
arbetat på en sådan säger han utan det har i hans fall varit "mångkulturellt" hela tiden. 
Begreppet "mångkulturellt" ställs återigen mot beskrivningar som "helsvenskt". Annika frågar 
då Stefan om han skulle byta upplägg på sin undervisning, stoffet han presenterar, om han 
bytte skola? Det tror inte Stefan, dock skulle han antagligen få byta framtoning menar han. 
Stefan tror att han uppfattas som en ganska sträng, ”cool” och snäll av sina elever och någon 
man kan prata med och lita på, ”någon som lyssnar” men som också är ”stenhård” på 
lektionerna och ”inte tillåter några dumheter”. Den här stilen och attityden är någonting han 
har behövt arbeta fram eftersom han jobbat i "underklassområden" i alla år. Han berättar att 
han själv kommer från ”underklassen” och att det fallit sig naturligt att bli sådan här. Han tror 
inte att den här stilen hade funkat lika bra i de mer exklusiva bostadsområdena.  
 

Stefan: [...] jag kommer ju själv lite från underklassen också vara så att det..visserligen från 
underklassen på landet så det blir lite annorlunda då (Peter: ah) va men..men ändå va liksom så 
att..det har på något sätt fallit sig naturligt och bli sådan..jag tror inte den stilen skulle funka lika 
bra om jag..åkte ut och jobbade i..jag vet inte ens vad de finare områdena heter [...] antagligen så 
skulle jag (Annika: mm) få liksom tagga ner lite och tona ner mitt (Annika: mm) jag (Peter: 
ja)..men eh själva upplägget för undervisningen och sånt där..tror jag inte (Peter: näh)..mm. 

Stefans beskrivning påminner här en del om Annikas beskrivning senare under 
fokusgruppintervjun som innebär att det är lättare att som lärare möta elever som delar samma 
kulturella bakgrund som henne. Innan har hon berättat hur hon precis bytt arbete till en skola 
där det är mer ”homogent svenskt”.  
 

Annika: [...] vi har ju..många av de barnen där har en..liknande bakgrund med mig själv..man har 
(Annika skrattar lite)..ett eh något slags kulturarv med sig, man har diskuterat samma saker hemma 
som jag har diskuterade när jag var eh jag men det är! Det finns en..det är mycket lättare för mig att 
eh..kunna känna in, ja men det här kan jag prata om i sammanhang med det här..och det är relevant 
för dem eller de vet.. vet nåt [...] 

I Stefans och Annikas utsaga framträder en bild av att det är lättare för musikläraren att möta 
elever som delar samma bakgrund som dem. Stefan menar att om man delar samma 
underklassbakgrund som sina elever faller det sig mer naturligt medan Annika säger att det är 
lättare om barnen delar en liknande bakgrund som henne och nämner i sammanhanget 
”kulturarvet”. I både Stefans och Annikas utsagor kommer det fram att om lärarna har en 
liknande bakgrund som sina elever, må de vara med betoning på klass eller kultur, så menar 
de att detta är något som underlättar musiklärarens arbete. Beskrivningen av den 
”gemensamma bakgrunden” blir således i både Stefans och Annikas utsagor ett moment som 
fylls med positiva konnotationer. 
 
Mångkulturell musikundervisning 
 
Den tredje nodalpunkten i diskursen om musikundervisning och mångkultur fixeras i och med 
min fråga ”vad mångkulturell musikundervisning innebär” kring just begreppet mångkulturell 
musikundervisning. Trots att jag fokuserat en kristalliseringspunkt i diskursen genom en 
tydlig fråga, målar lärarna upp en ganska bred diskursiv väv som tangerar både den generella 
synen på mångkultur och hur de ser på dem i relation till sin egen musiklärarpraktik. Annika 
funderar till exempel om inte mångkulturell undervisning innebär en bred undervisning 
medan Stefan frågar sig om det inte är en självklarhet och som faller sig naturligt eftersom det 
står i kursplanen. Han beskriver hur eleverna för att få betyget E måste ha fått någon form av 
mångkultur "itutat i sig”. I Annikas berättelse kring hur hon lägger upp sin musikundervisning 
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återkommer hennes eget musikintresse som en viktig faktor medan Peter betonar vikten av att 
föra vidare ett musikaliskt ”kulturarv”. På min fråga om all musikundervisning är 
mångkulturell menar Stefan att det beror på hur man definierar "mångkulturellt".  Innehållet 
”må vara mångkulturellt” men själva undervisningen ”är den mångkulturell eller typisk 
svennig” frågar han sig. Trots den ganska breda diskursiva väv som omgärdar nodalpunkten 
mångkulturell musikundervisning framträder ändå vissa tecken extra tydligt. Detta är begrepp 
som ”frihet”, ”kulturarv” och ”analytisk förmåga”. Begrepp som de tre musiklärarna själva tar 
till för att definiera vad en mångkulturell musikundervisning innebär.  
 
”Man är sin egen kultur” 
 
På min fråga om "all musikundervisning är mångkulturell" för Stefan ett ganska långt 
resonemang där han frågar sig vad mångkulturell undervisning innebär. Om man talar om de 
förhållningssätt olika lärare har, hur man talar och hur man presenterar någonting, skulle han 
vilja påstå att alla musikundervisning är mångkulturell. ”Man är sin egen kultur när man 
undervisar” säger han.  
 

Stefan: Förhållningssättet som lärare har hur man..talar, hur man eh lägger fram en uppgift 
(Annika: mm), hur man presenterar någonting..alltså om man ska titta på den biten..så skulle jag 
nog inte vilja påstå rakt av att all musikundervisning är mångkulturell om vi bara tittar på sättet 
(Stefan: näh)..innehållsmässigt ja..men sättet att föra fram det på..det kan nog finnas..alltså sen är 
ju den stora (Annika: mm) frågan, vad är mångkulturell i de sammanhanget?..man är sin egen 
kultur när man undervisar (Peter: mm)..och eh det är ju bara den man är (Annika: mm)..sedan 
handlar ju det då i sin tur om att man..då ska försöka..som en god lärare så ska man ju försöka 
anpassa sig till varje individ (Peter: ah) så att man kan liksom..vad heter det..föra fram och 
presentera..det här (Peter: mm)..på olika sätt (Peter: mm) så att eh liksom alla de olika individerna 
har möjlighet att ta till sig det på det sätt som passar dem (Peter: mm) och då blir man ju 
mångkulturell..[...] svaret på den frågan skulle möjligtvis kunna vara då att..ja! All 
musikundervisning bör vara mångkulturell, så svarar vi [...]  

I Stefans resonemang är det uppenbart att han med ord resonerar sig fram till en slutsats 
varför det är svårt att exakt förstå vad han menar. Det finns dock två aspekter som är tydliga i 
hans utsaga kring vad mångkulturell undervisning är, ett lärarperspektiv och ett 
elevperspektiv. Stefan inleder sitt resonemang med att beskriva att alla musiklärare är olika 
och således presenterar de ett material på olika sätt för eleverna. All musikundervisning blir 
mångkulturell bara genom det faktum att musiklärarna är olika, det han kallar ”bär på sin egen 
kultur”. Men det finns också ett tydligt elevperspektiv i hans resonemang där han beskriver 
hur musikundervisningen blir mångkulturell genom att musikläraren anpassar sig till varje 
individ i klassen. Då Stefan avslutar sitt resonemang med att säga "ja all musikundervisning 
bör vara mångkulturell" skulle man också kunna se det som att trots det initiala resonemanget 
kring hur ”varje lärare är sin egen kultur” så är elevperspektivet ändå det som betonas. Utifrån 
Stefans berättelse blir slutsatsen att det finns många lärarkulturer men det behöver inte betyda 
att musikundervisningen blir mångkulturell. Mångkulturell blir den först om den anpassas på 
ett sådant sätt att varje elev kan ta den till sig.  
 
Frihet  
 
Både Stefan och Annika beskriver att man som musiklärare har stor frihet att lägga upp sin 
musikundervisning som man vill. Annika betonar dock friheten att ägna sig åt det man själv 
tycker är intressant.  
 

Jag: Varför blev ni musiklärare? 
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Annika: […] men jag utbildade mig nog efter mina intressen eller..för jag är lärare i svenska 
också..och där har det legat liksom, skriva, uttrycka mig och sedan musik det har varit 
mina..uttrycksformer och musiklärarutbildningen var ju liksom ett sätt då att få fortsätta med 
det..för egen vinnings skull att få läsa litteratur och få läsa musik på en högre nivå och så har jag 
gillat skolan så att de ah..det har nog vart min..  

För Annika var det egna musikintresset drivkraften bakom varför hon blev musiklärare, att få 
fortsätta med musik för ”egen vinnings skull”. Det egna musikintresset återkommer också, i 
relation till min fråga hur de går tillväga när de väljer vad undervisningen skall innehålla, när 
Annika beskriver hur terminsplaneringen ser ut. Här framträder också en bild av hur 
läroplanen öppnar för möjligheter att just utgå från det man själv tycker är intressant. 
 

Annika: [...] när jag lägger upp terminen ah men det här tycker jag är kul att göra, jag kör 
filmmusik där och så kör jag liksom musik eh..historia med den inriktningen där för den tycker jag 
är intressant och så skulle jag vilja göra lite mer av det här för det har jag inte gjort innan..så.. men 
det är mycket..ah..mycket min ingång inte..och här skulle jag ju förhålla mig till den här kursplanen 
också så klart men det alltså..det är ju oerhört lätt och få in det egna intresset (Annika skrattar) 
(Peter: ja de är det) (Stefan: mm ja precis)..det är ju det som är så tacksamt...och så försöker jag..se 
till att det finns möjlighet till val för eleverna..(Peter och Stefan: mm) och så jag kan bjuda in 
liksom de som finns i klassrummet.[...]  

 
Hon beskriver att hennes undervisning utgår mycket ifrån henne själv och hur underbart det är 
att få planera den helt fritt. I resonemanget nedan ansluter hon sig till ett meningsutbyte med 
de andra informanterna kring att de i och med läroplansbeskrivningen är skyldiga att 
presentera ett västerländskt kulturarv.  
 

Annika: Nej och vi ska göra det och vi eh (Stefan: ah) vi är..fostrade i det..(Peter: mm) (Stefan: 
mm) och vi utgår alltså det sa vi förra gången också mycket om min undervisning utgår (Annika 
skrattar lite) ifrån mig själv också (Stefan: mm) (Peter: ah) för jag får ju plocka..stoff det är ju det 
som är så härligt (Stefan: mm) (Peter: ah! de) jag får ju plocka (Peter: de tycker ja också) vad jag 
vill göra (Stefan: mm) (Peter: ah) eh jag får ju planera oerhört fritt (Stefan: precis ah) och det gör 
jag ju utifrån mitt.. 

Annikas musikintresse är den röda tråden som knyter ihop varför hon blev musiklärare med 
hur hon faktiskt är som musiklärare och där friheten att få välja det stoff som skall ingå i 
musikundervisningen betonas.  I hennes berättelse blir begreppet ”frihet” ett tydligt moment 
som får betydelsen av att ha möjligheten att utgå ifrån det egna musikintresset. Ur den här 
aspekten upplevs också läroplanen positiv eftersom den erbjuder Annika rika möjligheter till 
att just fokusera på det egna musikintresset. Även om Annika beskriver att hon brukar se till 
att det finns val att göra för eleverna kan man fråga sig om de valen är helt fria eller om det 
står mellan sådant hon tycker är intressant? Om man vidare kopplar citaten ovan till Annikas 
tidigare resonemang kring att det är lättare att möta elever som delar samma kulturella 
bakgrund som hon, är det förståeligt att hon upplever det. En slutsats skulle kunna vara att det 
är mer troligt att elever som har liknande kulturell bakgrund också påminner om henne vad 
gäller musikintresse. Om hon utgår från sitt eget musikintresse i sin terminplanering blir 
naturligtvis enklare att också ha och göra med elever som delar detta. Motsatsen till Annikas 
beskrivning av begreppet ”frihet” är ett mer elevfokuserat förhållningssätt där läraren först 
och främst utgår ifrån elevernas musikintressen. 
 
Kulturarvet och kulturarvsryggsäcken  
 
Peter säger att man måste ha respekt för barnens kulturarv. Kulturarvet får i Peters utsaga en 
tydlig koppling till mångkultur.  
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Peter: Det jag tänker är ju det att om det i en strategi finns att man ska..eh..dels..leverera den där 
mångfalden..(mm) eller mångkulturen men jag tänker på det här eh..kulturarvet då om man säger 
då med olika genrer och olika historiska [...] 

Peter beskrivning av kulturarvet tar fasta på bredden av de delar, både historiskt och 
geografiskt, han vill få med i sin musikundervisning. I följande citat framträder också 
bilden av hur att för starkt fokusera på en genre, i det här fallet den afroamerikanska 
traditionen, inte är detsamma som tankarna kring kulturarvet. 

Peter: Och sen handlar det om respekt för var och en av barnen också..(Stefan: mm) och vårt 
kulturarv (Stefan: ah) om man nu ska lägga till det eh (Stefan. jaja) jag brinner lite för det! Just att 
det måste få finnas..det måste få finnas all slags musik, både geografiskt och historiskt (Stefan: 
mm)..på något sätt och man hinner ju inte med allt men man kan ändå..vandra omkring och ta saker 
från lite olika tider (Stefan: mm) och olika platser..och så..jag har någon kollega någonstans, han är 
väldigt duktig på..på alla sätt utom detta höll jag på att säga nä men han har snöat in på det här att 
eh..han jobbar på en låg- och mellanstadieskola och samtliga..elever där får bilda grupper, alltså 
små grupper och så småningom..de förbereder ett stort uppträdande som drar massor med 
människor så de (Stefan: mm) får köra flera gånger och så och det är otroligt proffsigt gjort med 
rök och ljud och ljus och barnen rör sig på scenen, och sjunger, och spelar och..men då är det..ju 
den afroamerikanska traditionen (Stefan: mm) och helst lite senare musik det som barnen (Stefan: 
mm)..i första hand väljer själv och lyssnar på och så..och där förresten! Kan jag flika in om vi nu 
tar det här..med eh barn ifrån andra delar av världen..så tycker jag det är ganska så..intressant att se 
att..de..alla barn och ungdomar vill ta i första hand ta del av det som är den typiska 
ungdomskulturen på något sätt och då är det ju mycket..pop helt enkelt..kortfattat [...]  

Att Peter tycker förmedlandet av ett kulturarv är viktigt står klart och det blir också ett tydligt 
moment i beskrivningen av musikundervisningen och som han kopplar till ”historia” och 
genrer som ”klassisk musik”, ”folkmusik”, ”visor” och ”sånger”. 
 

Jag: Vad menar du med kulturarvet där då? 

Peter: Ja då tänker jag dels på historia! Och dels på..genrer eller..olika skikt i samhällets musik 
eller vad man skall säga nu då om man tänker på..ja! Enkelt sagt klassiskt, folkmusik och..så 
vidare, visor och sånger av olika slag så och para dem med att man tar in..hela tiden och är öppen 
för förslag från eleverna..då ordnar det sig ju för att..då kommer elevernas olika..eh jag höll på att 
säga.. menade inte förutsättningar utan jag menar eh det de brinner för själva så att säga, få komma 
fram och komma eh och vara med så att säga..så att jag..eh det blir olika! Om de är en stor etnisk 
mångfald..eller om det är..väldigt..homogent..det blir olika om man tar in elevernas..önskemål och 
tankar och viljor..så att säga. 

Under fokusgruppintervjuerna är det tydligt att Peter vill erbjuda en bred musikundervisning 
som innehåller många olika delar. Han beskrivning av kulturarvet blir ett brett begrepp som 
både tangerar aspekter av geografi, historia och mer specifikt genrer som klassisk musik, 
folkmusik, visor och sånger. Det finns också en tydlig tanke kring respekt för det kulturarv 
eleverna bär på och där jag tror den tämligen breda beskrivningen av vilka delar som ingår i 
begreppet ”kulturarvet” är ett för Peter respektfullt sätt inkorporera detta. Att han tycker det är 
viktigt att låta eleverna påverka musikundervisningen på det här sättet står klart. I Peters 
berättelse blir kulturarvet ett moment som först och främst utgår från beskrivningen av en 
respektfull och bred musikundervisning där elevernas kulturarv respekteras och blir en del av 
musikundervisningen. Genom beskrivningen av musikkollegan skulle motsatsen kunna ses 
som att allt för hårt fokusera på en tradition eller genre. Ett begrepp Peter ofta återkommer till 
är vad han kallar ”kulturarvsryggsäcken”.  
 

Peter:..nä jag har ju utgått mycket i från "kulturarvsryggsäcken" men trots allt så va.. 

Jag: Vad innebär "kulturarvsryggsäcken"? 
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Peter: Ah det är det där jag tjatade om förut (Peter skrattar)..jag har liksom..ibland använder jag 
mig av fyra cirklar..och så..går de i varann då, för de påverkar ju varann också de här olika och 
..det blir mångkultur (Peter skrattar) (Stefan: mm)..folkmusik som tar in lite rockkomp och..ja, alla 
möjliga sådana saker mm Bachs "Air" som förekommer, och  Sweetbox "Everything's" gonna be 
alright" och sånt att (Stefan: mm) man ser liksom kopplingarna över alla de här..och att när vi 
sjunger olika sånger så kan det..lika väl som det kan vara en folkmelodi som används så kan det 
lika väl vara en klassisk melodi från..någon tonsättare och så där [...] 

Beskrivningen av ”Kulturarvsryggsäcken” blir ytterligare ett moment i Peters berättelse och 
definieras bland annat utifrån hur han i sin musikundervisning blandar delar från olika 
musikaliska traditioner. Peter tar återigen upp musiklärarkollegan i en mindre stad i Sverige 
som anordnar stora rockkonserter med låg- och mellanstadiebarn. Han medger att det hade 
varit roligare att hålla på med en sådan typ av rockkonsert hela året men att han bär på 
"kulturarvsryggsäcken" med stolthet.  
 

Peter: Och det är i (Stefan: ah) för sig så kan man ju inte säga att de är fel men jag skulle inte 
kunna..även om de skulle vara frestande (Stefan: mm) för det skulle vara mycket roligare 
egentligen..bara nu "vi gör rockkonsert liksom yeah! Liksom" så kör vi det och så håller vi på med 
det hela året i (Stefan: mm) princip..och så blir det en..magisk (Stefan: mm) konsert då liksom 
(Stefan: ah) men jag nej..jag har den här kulturarvsryggsäcken och jag bär den visserligen med en 
viss (Stefan: mm)..tyngd och lite släpigt (Annika skrattar lite) men jag är stolt (Stefan: ah) över den 
liksom  [...] 

När Peter pratar om kulturarvsryggsäcken tror jag att det just är bredden av olika kulturarv 
han vill betona. Det är därför begreppet nästan alltid uppkommer i relation till 
musiklärarkollegan som i större utsträckning utgår ifrån ”Pop- och rockgenren”. Det 
genomgående temat i hans beskrivning av hur viktigt kulturarvet är och hur han bär 
”kulturarvsryggsäcken” med stolthet verkar således stå för den bredd Peter vill erbjuda i och 
med sin musikundervisning. En bredd som speglar det musikaliska och kulturella arv som 
eleverna i hans klasser bär på.   

Analysförmåga  
 
Stefan menar istället att hans elever skall vara musikaliskt medvetna. Att de kan höra hur en 
”hitlåt” är uppbyggd av ” intro, vers, refräng, vers, refräng och stick”. Stefan menar att han 
lägger stor vikt vid analysförmågan och att eleverna själva kan komponera musik utifrån det 
här konceptet (med nämnda beståndsdelar). Har man en analytisk förmåga blir man 
automatiskt bredare menar han eftersom man då får ett intresse för att lyssna på andra saker. 
 

Stefan. [...] jag vill ju att mina elever skall vara väldigt musikaliskt medvetna (Peter: mm) jag vill 
att de skall kunna analysera musik och höra hur den är uppbyggd att de skall liksom (Peter: mm) 
höra hur en hitlåt liksom med intro, vers, refräng, vers, refräng och stick, (Peter: ah) refräng (Peter: 
mm) och outro liksom..att  (Peter: mm) de ska höra var den kommer  (Peter: mm) jag lägger 
väldigt vikt vid den typen av analysförmåga och att de själva kan komponera musik utifrån..det här 
konceptet, att de förstår principerna kring detta (Peter: mm) för då tänker jag när de har den här.. 
analytiska förmågan  (Peter: mm)..då väcks också intresset av att lyssna på musik analytiskt vilket 
(Peter: mm) gör att man automatiskt blir..bredare för man börjar vilja lyssna (Annika: mm) på 
andra saker  (Peter: ah just de)..så tänker jag (Peter: ah jag tar till mig verkligen de du säger) [...] 

Stefan kopplar analytisk förmåga till begrepp som "lyssnarkunskap" och "medvetna lyssnare" 
och hur detta leder till att eleverna vill "konsumera bredare".  
 

Stefan: För jag vet inte om det funkar men, men det jag, det är det som jag har som idé för att 
(Peter: mm) om jag skapar..den här..kunskapen alltså den här lyssnarkunskapen..(Peter: mm) hos 
dem..så tror jag att det gör att de blir mera medvetna lyssnare och jag tror att de kommer att vilja  
(Peter: mm) eh liksom..konsumera..bredare (Peter: mer ah) [...] det är jättemånga av mina elever 
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som lyssnar på "gamla landets musik"..som de säger liksom (Peter: ja!) som också har liksom som 
de lyssnar hela tiden alltså, "turkpop" är stort i *nämner stadsdelen där han arbetar* alltså (Peter: 
mm) bland ungdomarna (Peter: mm mm)..och den lyssnar vi mycket på också och 
liksom..analyserar och jag säger "vi kan analysera den, den är precis likadan" "nä det är den inte 
alls" "jo. sätt på den, nu lyssnar vi" (Annika och Peter skrattar) och så sen så visar det sig, ja den 
har ett intro, den har vers, refräng, vers (Peter: ah), refräng och stick och så där (Peter: ah just det, 
skrattar lite) precis (Annika: ah ) den andra musiken (Annika: ah) och då blir de.."aha" [...] 

Klart är att den ”analytiska förmågan” blir ett moment i Stefans utsaga om mångkulturell 
undervisning. Begreppet kopplas framförallt till de musikaliska beståndsdelarna intro, vers, 
refräng och stick och hur eleverna genom att lära sig urskilja dessa blir mer medvetna 
lyssnare vilket i sin tur breddar deras musikkonsumtion.  Analysverktyget blir ett sätt att 
bjuda in musik från andra länder flikar Annika in. Jag ställer mig dock frågan om huruvida 
intro, vers, refräng är applicerbar på all den musik eleverna har med sig från sina hemländer 
eller om det istället blir ett ganska onyanserat sätt använda sig av en begreppsdynamik 
hämtad från ”pop- och rockgenren”. Direkt efter Stefans resonemang om vikten av elevernas 
analytiska förmåga liknar Peter det vid en kompis som hävdar att elevernas vyer vidgas 
genom starka musikupplevelser. Han återkommer till kulturarvet genom en återkommande 
beskrivning av "kulturarvsryggsäcken".  

Peter: Alltså det är ungefär så som (Stefan: ah) min vän säger att om de får göra starka 
musikupplevelser med det de tycker om så kommer de vilja..vidga (Stefan: jah!) det så småningom 
och det (Annika: ah just de) är nog, det är nog egentligen alldeles rätt (Stefan: mm) också..eh..nä 
det har blivit att jag burit på den där (Stefan: aha) kulturarvsryggsäcken.. 

Stefan: Och det är absolut inte fel (Peter: mm) (Peter: näh) jag tror jag är helt övertygad om att det 
du gör..är alldeles riktigt..också! (Stefan skrattar lite). 

Peter: Fast då får (Stefan: ah) vi inte samma möjligheter och skapa på ett bättre plan det blir mera 
lite (Stefan: mm)..improviserande och pentatonik och lite (Stefan. men de är ju)..bluesgrejer och 
sånt men eh.. det är inte säkert att mina elever blir lika medvetna om hur man kan bygga upp så att 
säga så att..där är det ju..(Stefan: mm ) där kan jag se en brist i det jag säger att (Stefan: 
ah)..betonar man nåt så är det..alltid på något annats bekostnad  (Stefan: Men de..) när vi har ett 
ämne som inte har mer tid på schemat heller. 

Ur Peters resonemang kan man ana att han inte anser ”kulturarvsryggsäcken” vara detsamma 
som ”analysförmågan” och att han i sin musikundervisning betonar kulturarvsryggsäcken 
(bl.a. folkmusik och klassisk musik) framför kunskaper om musikaliska beståndsdelar. Det 
råder således en viss skillnad mellan Stefans och Peters utsagor kring vad som är den 
viktigaste i aspekten i musikundervisningen. I resonemanget med Stefan kan man dock 
urskilja hur Peter funderar kring bristerna med att fokusera allt för mycket på 
”kulturarvsryggsäcken” och vad han eventuellt går miste om på vägen.  
 
Ickehomogen och homogen 
 
Annika återkommer ofta till sin gamla arbetsplats och hur hon där arbetade i en mer 
”ickehomogen” grupp elever. Annika menar också att hennes tidigare påstående (se stycket 
om mångkultur) att man som lärare förhåller sig på samma sätt oavsett vilken elevgrupp man 
har inte riktigt håller.  
 

Annika: Ja men nu drar jag (Annika skrattar till) drar min gamla arbetsplats här mot nya men eh 
..men där arbetade jag i en mer..ickehomogen grupp..där man eh kanske kommit senare till Sverige 
man..(Stefan: mm) man har levt eh..den största delen av sitt liv i Irak eller Iran om man kommer 
därifrån man eh man har inte den här..inte samma intresse för eh..hur bluesen växte fram alltså 
(Peter: näh) det här hela den här..slaveri (Stefan: nä de har man inte), nä men eh där! Där kan jag ju 
se att det faller ju lite det vi sa att man kan förhålla sig på samma sätt mot gruppen (Stefan: eller 



                                                                                                                                  Isak Ahlman 
 

30 

Bach..)..eller Bach (Annika skrattar lite) (Peter: ja just de) just det (Peter: precis!) näh (Peter och 
Stefan skrattar lite) eh! Nä så där faller ju lite det (Stefan: ah) eh..jag påstod innan skulle jag vilja 
säga. 

Under den andra fokusgruppintervjun går Annika mer in på skillnaderna mellan hennes förra 
och nuvarande arbetsplats. 

Annika: [...] jag gjorde ju ett..ett jobbyte för ett år sen drygt från eh..*Annika nämner skolan där 
hon arbetade på innan* som är har många olika kulturer till..en skola där..det är väldigt väldigt få 
barn med någon annan..bakgrund än eh flera generationer svenskar (Stefan: mm) (Annika skrattar 
lite)..tillbaka om eh..om jag planerar eller gör min undervisning på ett sätt nu..då det har jag 
funderat eh eller..det har jag tänkt på och det har jag ju funderat på innan lite..just utifrån att jag har 
olika elevgrupper men jag kan inte riktigt se att jag gör på något annat sätt (Stefan: 
näh)..däremot!..ser jag ju hur väl min..undervisning faller ut och det funkar oerhört mycket 
bättre..nu (Annika skrattar lite)..så kanske..det var kanske något jag inte fattade på min förra 
arbetsplats, jag fick det att fungera men jag fick ju slita som ett djur (Peter: ah) för det (Peter: de 
var så ja kände också) eh..nu behöver jag inte slita alls lika mycket. 
 

Då Annika i sin musikundervisning utgår mycket ifrån sitt eget musikintresse ihop med 
beskrivningen av hur det är lättare att möta elever som delar samma kulturella bakgrund som 
henne, kanske det inte är så svårt och se varför hon tyckte det var besvärligare att arbeta på 
den förra (”ickehomogena”) skolan.  Det framträder också en bild av en undervisning som 
inte förändras beroende på elevgruppen men som dock faller mer väl ut på den nya skolan.  
Kanske beroende på att den just är mer homogen och eleverna där i större utsträckning delar 
samma kulturella bakgrund som Annika. Annikas funderingar kring om strategierna och 
förhållningssättet borde förändras beroende på den grupp elever man möter är dock 
uppenbara.  
 
Mångfald 
 
Peter berättar hur han flyttade från Botkyrka till en mindre stad i Sverige. Han skulle börja 
arbeta på en ny skola och tänkte initialt att det skulle bli tråkigt på grund av mestadels svenska 
elever.  
 

Peter: [...] när jag flyttade från Botkyrka tillbaka till *en liten stad i Sverige* igen..så tänkte jag nu 
nu blir det tråkigt nu blir det bara så här svenska tråkiga (Stefan: ah just det, Stefan skrattar)..för 
jag hade fått den (Stefan: ah) inställningen själv (Stefan: ah) litegrann! Att ju mer mångfald det är 
desto mera (Stefan: desto kuligare är de) eh generöst (Stefan: ah) och roligt och (Stefan: ah) 
besvärligt också kan de bli! Men att det liksom är..mer öppet på något sätt..men jag kom ju till en 
helt underbar skola och när jag tänker efter så var det ju faktiskt så att när jag då jobbat i *nämner 
samma stad i Sverige* första vändan..som var på 80-talet.. då var det nog mera eh..homogent 
absolut (Stefan: mm) och när jag kom tillbaka 2000 (Stefan: mm)..så var det ju inte så längre 
(Stefan: nä) och det gjorde väl kanske sitt till då (Stefan: ah) jag vet inte men jag upplevde faktiskt 
att jag hade underbara klasser 80-talet med (Stefan: mm) fast de var..etniskt liksom (Stefan: mm), 
det var svenska barn liksom med mormor och farmor och alltihopa [...]  

Han kopplar på ett tydligt sätt begreppet "mångfald" till beskrivningar som "mer generöst", 
”roligt” men också ”besvärligt”. När Annika frågar om det homogena verkligen är tråkigare 
går Peter över och fördjupar sitt resonemang kring begreppet ”kulturarvsryggsäcken”. 
 

Annika: Men är det homogena tråkigare..eller..är det de? 

Peter: Nej det behöver det inte (Annika skrattar lite) vara! Nej och sen är ju (Stefan: det behöver de 
ju inte vara) sen har du ju rätt (Stefan: absolut inte nä) i att eh!..Annika..(Peter undrar om han 
uppfattat Annikas namn rätt) var det va? (Annika: ja)..ja du har ju rätt i att det är ju lättare om man 
nu vill..dela den här kulturarvsryggsäcken jag pratade om förut då är det ju lättare att de är väldigt 
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svenskt och att begrepp och allting förstås så att man har en viss..gemensam (Annika och Stefan: 
mm)..för de har ju i alla fall en liten koll på att det finns den här tråkiga..tycker en del då (Stefan: 
ah) klassiska musiken men det går alltid att lura dem och spela lite..(Stefan: ja ja) låtar med 
klassiska inslag och sånt (Peter skrattar). 

 
Peter menar att det homogena inte alls behöver vara ”tråkigare” dock att det är lättare om det 
är ”väldigt svenskt” om man vill dela med sig av "kulturarvsryggsäcken". Svenska elever 
delar en del gemensamma begrepp som gör det lättare att förstå. I sin beskrivning påminner 
han starkt om Annikas och Stefans tidigare resonemang kring att det är lättare att möta elever 
som delar samma kulturella bakgrund som dem (se stycket Gemensamma bakgrund). I och 
med det här resonemanget hegemoniserar således de tre utsagorna på den här punkten. 
 
Språket 
 
Som ett svar på min fråga om "det behövs olika strategier för att göra musikundervisningen 
betydelsefull för samtliga elever i klasser kännetecknade av stor etnisk kontra liten etnisk 
mångfald" svarar Stefan att om man plockar bort språket som en faktor (om alla elever förstår 
språket) ställer han sig tveksam till om man som musiklärare behöver olika strategier.  
 

Stefan: [...] om man plockar bort språket som en..faktor (Annika: mm)..dvs. att alla förstår..språket 
vi pratar..om vi plockar, om vi utgår från det..så..tror inte jag att man behöver ha så stor..jag kan 
inte se..varför man skulle liksom ha..olika..liksom..strategier för..en..homogen etnisk 
eller..heterogen etnisk grupp.. (Peter: nä men de) det kan jag inte riktigt se. 

Både Peter och Annika håller med Stefan och menat att språket är en faktor. Det råder dock 
en viss skillnad mellan Peter och Stefan angående synen på om eleverna har lyckats tillägna 
sig svenska språket eller om de redan kan prata svenska men väljer att prata sociolekt4.  
 

Peter:..har de lyckats tillägna sig eh svenskan så att de inte blir (Stefan: o ja) ah (Stefan: ah ja för 
sjutton)..ah 

Stefan: Alltså de grejen är ju så här för majoriteten av de här barnen som är födda där de kan prata 
perfekt svenska bara de vill (Peter: mm)..det är ju, det handlar om det är ju sociolekt de ägnar sig åt 
där (Peter: ah just de) (Stefan säger något ohörbart) de pratar så därför att de skall göra det men 
även svenskfödda alltså svenska barn med svensk (Peter: ah!) bakgrund (Peter: som bor..där) de 
snackar ju på det sättet (Peter: ah) också liksom. 

Det är tydligt att språket blir en viktig nodalpunkt i lärarnas berättelser om musikundervisning 
och mångkultur. Som i fallet med nodalpunkten ”klass” är ”språket” också en 
kristalliseringspunkt som jag genom mina frågor inte på förhand fixerat utan uppkom spontant 
under fokusgruppintervjuerna. I relation till nodalpunkten urskiljer jag fyra moment som 
bland annat både kopplas till hur invandring berikar vårt land men också de pedagogiska 
strategier som tarvas när språkförbistring uppstår. 
 
Hands on 
 
Stefan återkommer till språket som en faktor i musikundervisningen. När språket kommer in 
och det uppstår språkförbistring måste man som lärare använda sig av andra medel för att göra 
sig förstådd. Man måste ha en annan typ av undervisning där man är mycket mer "hands on" 
säger han. 
 

Stefan. Om vi tar bort språket som..om vi tar bort språket som en faktor (Peter: mm)..för så fort 

                                                
4 ”Språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp” (Nationalencyklopedin) 
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språket kommer in och språkförbistring alltså..där jag..när man inte helt och hållet kan förstå vad 
jag säger då måste jag genast byta strategi för då finns det andra..då måste man använda sig av 
andra medel..för att göra sig förstådd, man måste också ha en annan typ av undervisning man 
måste vara..mycket mer "hands on" mycket mer praktisk och.. (Peter: mm mm) och så där..så fort 
språket inte finns där. 

Begreppet ”hands on” får i Stefans utsaga betydelsen av en mer praktisk pedagogik. Att mer 
direkt och praktisk pedagogik är ett sätt att komma runt problematiken med språkförbistring 
är tydligt i Stefans resonemang. Detta kan liknas vid hur Annika också menar att man som 
lärare behöver vara mer noggrann och förstärka de praktiska delarna när eleverna inte talar 
svenska. 
 

Annika: Ja det är väl..möjligtvis (Stefan: ah) det (Jag: hur funk..) att man måste vara mer noggrann 
då med..om det är många elever som inte talar svenska (Jag: mm)..eh..(Stefan: då får man vara på 
något annat sätt) alls eller lite då får man ju (Annika skrattar lite) använda andra strategier för att 
göra sig förstådd..eller se till att..förstärka de praktiska delarna (Stefan: mm) som ofta fungerar 
(Peter: mm). 

Både Stefan och Annika är således överens om att praktisk pedagogik behövs när eleverna har 
svårt med språket.  I Annikas utsaga får också beskrivningen av hur man måste ”förstärka de 
praktiska delarna” en tydlig koppling till etnicitet i och med att hon uttrycker hur det är många 
elever som inte kan svenska och att man då behöver använda andra strategier. I Stefans utsaga 
framträder mer bilden av hur man som musiklärare får vara mer praktisk vid alla situationer 
där språkförbistring uppstår. I Stefans utsaga är kopplingen till etnicitet således mer vag 
eftersom även svenska elever kan ha svårt att förstå vad han säger. Baserad på en tidigare 
arbetslivserfarenhet från en skola med få infödda svenskar beskriver Peter i sin tur hur de 
andra lärarna rådde honom att prata så lite som möjligt och sjunga så mycket som möjligt.  
 

Peter: [...] när jag kom till den här skolan med otroligt..få infödda svenskar i..eh..men som var 
nyinflyttade..så att säga så de inte hade..språket alls väldigt många då bad mig just framförallt 
lågstadielärarna att..”prata så lite som möjligt och sjunga så mycket som möjligt” (Stefan skrattar 
lite)..så de får in..svenska språket via..musiken och sen så..vill jag ju vara praktisk..ändå (Stefan: 
mm) så då har jag en hel del rytminstrument och sånt då, hade inget trumset och bas och sånt på 
skolan från början det kom sedan (Peter skrattar lite) (Stefan: mm). 

Att musiklärarkollegorna på den skola Peter arbetade på tidigare rådde honom att prata så lite 
som möjligt och sjunga så mycket som möjligt påminner en del om hur Stefan och Annika 
beskriver att man får vara mer praktisk när eleverna har svårt med språket. Att den muntliga 
kommunikationen skall tonas ner när man har många elever med invandrarbakgrund till 
förmån för mer pratisk pedagogik verkar således vara en spridd uppfattning. Peter beskriver 
dock också hur han tycker det är meningsfullt att sjunga med elever i de lägre åldrarna och 
hur sången är ett bra sätt att närma sig musiken. Sången är i Peters utsaga således ett 
pedagogiskt sätt att både lära sig svenska och ett första steg att närma sig musiken. 

Hiphop 

Annika: Men är då pop och rockhistorien relevant för alla barnen? 

Stefan: Hiphop är relevant för nästan alla. 

Stefan menar att hiphop är relevant för nästan alla elever. Med hjälp av hiphopen kan man gå 
bakåt i musikhistorien och exempelvis knyta an till Malcolm X och Public Enemy. Hiphop 
blir i Stefans utsaga ett sätt att påbörja en historisk och resa tillbaka i tiden.  
 

Stefan: Och då och (Peter: ah) (Annika: mm)..i och med att man har hiphopen (Annika: mm) och 
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rnb'n..så istället för och börja bakifrån så börjar man framifrån och så går (Annika: mm) man bakåt 
(Peter: ah just det)..så kan man ju eh liksom..hitta relevans där (Annika: mm) och när man går 
tillbaka och börjar snacka om Malcolm X och du vet och Public Enemy (Annika: mm) liksom för 
eller gå tillbaka via Public Enemy och så liksom frihet Malcolm X alla de här (Peter: mm) och de 
får höra liksom den här gamla funken från den tiden (Peter: ah) och gammal soul från den (Annika: 
ah) tiden alltså det, de upplever detta som relevant! De ser, de förstår..upproret (Annika: 
mm)..(Peter: mm) som fanns i detta liksom så jag eh..nä men jag..tycker att det funkar ganska bra 
och ta sig bakåt i historien där och att den är..funkar, är ganska relevant för eleverna där [...] 

Stefan menar att språket är centralt i allt de gör på hans skola. De använder sig av språket som 
ett verktyg i allting. Han beskriver att han arbetar nära svenskläraren och hur eleverna får 
skriva egna raptexter. Invandrareleverna får här möjlighet att blanda sitt modersmål med 
svenskan. Betoningen ligger på att eleverna får vara helt fria i sitt skapande. 

Stefan: [...] men jag tänkte på en annan sak det där med språket som vi pratade om! (Annika: 
mm)..jag..har ju..vi har ju arbetat väldigt målmedvetet på vår skola nu när vi har språkbaserad 
inlärning med eleverna alltså att alltid ha språket fruktansvärt centralt i allting vi gör..att 
alltid..använda oss av språket som ett verktyg i alla sammanhang (Peter: mm), alltid förklara orden 
så fort man använder sig av ord..att (Peter: mm) att eh liksom fokusera på orden vi använder 
väldigt mycket (mm)..och de gör vi även mycket när vi arbetar med textskrivning liksom, jag 
jobbar ju väldigt mycket med textskrivning, ihop med svenskläraren då va (Peter: mm), de skriver 
mycket egna raptexter (Peter: ja) och de skriver..även texter då där de blandar..svenska med sitt 
eget språk eller (Peter: ja) kanske med engelska liksom..det är väldigt väldigt viktigt att de får vara 
fullständigt fria i sitt skapande (Peter: mm) för att kunna skapa det här språkliga uttrycket som är 
deras (Peter: mm) så vi jobbar ju jättehårt med det här liksom..för att de ska få komma fram nu 
(Peter: mm mm)..och eh..så språket alltså ja i och med prat.. jag tänkte på det här när vi pratade 
med språk för att språket är ju fruktansvärt viktigt de är ju i högsta grad en faktor (Peter: ja) ah 
(Peter: ja)..men man kan göra en styrka av det där faktumet att (Annika: mm) vi har olika språk 
(Peter: ah just de) och att vi kan använda oss av de faktumet att vi har olika språk vi kan lära oss av 
varandra (Peter: mm) hur man säger saker, vad man menar när man säger en sak i på ett sätt och en 
annan (Peter: ah) alltså det är ju jätteintressant med en del texter som..kommer fram på det sättet. 

I Stefans utsaga blir det tydligt att han värderar hiphop högt, som både ett sätt att tillsammans 
med eleverna starta en musikhistorisk resa bakåt i tiden men också som ett inslag i den 
språkbaserade inlärning de arbetar med på hans skola. Hiphop blir i hans resonemang ett 
moment som kopplas både till aspekter av ”historiska tillbakablickar”, ”språkbaserad 
inlärning” och ”fritt skapande”. Stefan återkommer vidare i sin utsaga till beskrivningen hur 
viktigt språket är och hur man kan använda sig av det faktumet att eleverna kan olika språk 
och där skrivande av raptexter blir här ett sätt att göra det. Det är dock intressant att Stefan tar 
så för givet att genren är relevant för nästan alla elever. Jag ställer mig frågan om så verkligen 
är fallet eller om det istället är ett förgivettagande som visar på en förutfattad mening om 
vilken typ av musik elever med invandrarbakgrund förväntas intressera sig för.   

Språkkunskaper 
 
Stefan betonar vikten av att eleverna får höra att de är värdefulla och att deras ursprung är 
nyttigt och viktigt för vårt land. Han menar att det är viktigt och prata om vilket enormt värde 
de ligger i det faktum att många elever kan upp till fyra språk flytande.  
 

Stefan: [...] De är inte mer än fjorton, femton år gamla och kan redan (Peter: nä) fyra språk flytande 
(Peter: mm)..det är mer än vad jag kan! (Peter: ja)..ja är *Stefan nämner hur gammal han är*..jag 
kan bara två språk flytande (Peter: ah..samma här, Peter skrattar)..ah men det är ju helt otroligt 
liksom (Peter: ah)..och det måste de få klart för sig, de måste (mm) få fatta..hur j-vla begåvat det 
är! (Peter: mm) och vad otroligt värdefullt det är för att de faktiskt kan det (Peter: mm) sen att de 
inte kan då (Peter: näh)..det..det kommer (Peter: det kommer)..ah. 

I Stefans utsaga blir begreppet språkkunskaper ett tydligt moment som fylls med positiva 
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konnotationer genom beskrivningar som hur ”begåvat”, ”otroligt” och ”värdefullt” det är med 
elever som kan prata många språk. Att Stefans värderar de språkkunskaperna eleverna bär på 
är tydligt. Jag förmodar att han här vill flytta fokus från eventuella svårigheter att lära sig 
svenska och istället betona de språkkunskaper eleverna faktiskt har. Han beskriver vidare att 
det i sammanhanget kan vara viktigt att hoppa över "prepositionerna" och istället ägna sig åt 
samtal som betonar hur värdefulla elevernas språkkunskaper är. Peter ansluter sig till 
resonemanget och menar att det ordnar sig ändå. Jag antar att Peter syftar på att eleverna 
kommer att lära sig svenska till slut trots eventuella svårigheter. 
 

Peter: ..det ordnar sig också (Stefan: ah).    

Stefan: Så om ja hoppar över prepositionerna och pratar om det här eh hur värdefullt det är och 
sedan låtsas att vi ju har gjort prepositionerna ändå..liksom..(Peter: hah)..det är så jag tänker (Peter: 
mm) mm. 

Peter: Nä jag håller (Stefan: mm) med fast jag är ambitiös samtidigt så jag håller på och slåss 
mellan olika (Stefan: ja nä nä!) det och det och det ska göras och så. 

Här framträder en skillnad mellan de två musiklärarna, där Peter uttrycker att han försöker 
vara ambitiös och hinna med så mycket som möjligt medan Stefan hellre hoppar över vissa 
delar för att hinna med det han tycker är viktigt.  I Stefans berättelse under 
fokusgruppintervjuerna framträder en bild av en lärare som arbetar mycket med att lyfta de 
positiva aspekterna av att ha invandrarbakgrund och hur kunskaperna eleverna bär på berikar 
inte bara undervisningen utan Sverige i stort.  
 
Spänna bågen eller djupdyka? 
 
Som jag berört i slutet av förra stycket finns det en skillnad mellan Peter och Stefan i hur de 
lägger upp musikundervisningen och vad de vill hinna med.  

Peter:..för om man tänker (Annika: ah) sig hela (Annika: ah) landet då..så får..hela folket får lite 
olika (Stefan: mm)..stoff  och blir..sen är det många av dem som kanske möter varann och man och 
de bara utövar eller man pratar i alla fall om musiken (Stefan: mm) man lyssnar på musik eller.. 
(Annika: mm) går på konserter ihop och så, så har de olika infallsvinklar på olika grejer och då blir 
ju det en..det blir ju bara rikare på ett sätt (Stefan: mm) och det är ju omöjligt för oss med denna 
lilla timmen i veckan som inte ens..varje vecka blir av..(Stefan: nä) att liksom spänna över, spänna 
bågen, det försöker jag ju alltid göra men jag (Stefan: ah) misslyckas efter alla trettio år jag hållit 
på. 

Stefan: Jag har slutat försöka (Peter:.. så de) för jag inser att det går inte (Peter: nä) (Annika: mm) 
jag är hellre, djupdyker hellre i några få saker så att de (Peter: ah!) (Annika: mm ja med)..jag tror 
att hittar man helheten i liksom, får hela grejen i en sak så är det lättare och hitta den i andra saker 
sedan (Peter: ah!) också. 

Begrepp de tar till för att beskriva hur de ser på sin musikundervisning är ”spänna bågen” och 
”djupdyka”. I Peters resonemang får begreppet ”spänna bågen” tydliga likheter med hans 
resonemang kring kulturarvet och ”kulturarvsryggsäcken” där han också betonar ”bredden”. I 
resonemanget ovan utgår han ifrån en beskrivning de musikaliska möten som sker och den 
musik olika människor lyssnar på. ”Spänna bågen” blir här ett begrepp som får betydelsen av 
att försöka täcka in den här variationen i musikundervisningen. Det är dock viktigt och 
poängtera att Peter betonar att han har försökt med detta i trettio år men misslyckats.  Stefan 
kontrasterar i sin tur Peters beskrivning mot hur han slutat försöka och istället ”djupdyker” i 
några få saker. Han menar att man genom detta också kan få ett helhetsperspektiv. I Peters 
och Stefans utsagor möts således två olika perspektiv att se på musikundervisning där Peter 
betonar hur han försöker få en bredd medan Stefan menar att det är möjligt att få ett 
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helhetsperspektiv genom att djupdyka i några få delar.   

 
Sammanfattning  
 
I resultatpresentationen och analysen har jag gjort en diskursanalys av de tre musiklärarna 
Annika, Peter och Stefans uppfattningar och förhållningssätt till diskursen om 
musikundervisning och mångkultur. Jag urskiljde här fyra nodalpunkter: mångkultur, klass, 
mångkulturell musikundervisning och språket. Två av dessa särskilt privilegierade tecken, 
mångkultur och mångkulturell musikundervisning, har jag definierat i och med specifika 
frågor medan de två andra, klass och språket, uppkom spontant under fokusgruppintervjuerna.  
I relation till nodalpunkten Mångkultur tog jag upp hur begreppen Geografisk plats och 
hybrid, Förhållningssätt, Etnicitet, Identitet, Minsta gemensamma nämnare, etnisk härkomst 
och Många kulturer gick från att vara mångtydiga tecken till att bli moment i musiklärarnas 
utsagor. Mångkultur definierades således både som en geografisk yta där många kulturer 
existerar tillsammans, som ett begrepp för allt som blandar, ett förhållningssätt en skola kan 
välja att ha med en betoning på öppenhet men även vikten av att prata med eleverna om deras 
etniska ursprung. Mångkultur fick vidare; bland annat i och med momenten Identitet, Många 
kulturer och etnisk härkomst; ofta en tydlig koppling till etnicitet.   
 
I resultatpresentationen och analysen beskrev jag också nodalpunkten Klass och hur 
begreppen Arbetarklass och Gemensam bakgrund blev moment i musiklärarnas utsagor. 
Momentet Arbetarklass utgick bland annat från beskrivningen av hur socioekonomi och inte 
etniska mångfald är roten till eventuell problematik inom vissa bostadsområden och på vissa 
skolor. Gemensam bakgrund blev i sin tur ett moment som utgick från en beskrivning av hur 
det som lärare är lättare att möta elever med liknande kulturell bakgrund som dem själva.  
 
I relation till nodalpunkten Mångkulturell musikundervisning tog jag upp hur begreppen 
Man är sin egen kultur, Frihet, Kulturarvet och kulturarvsryggsäcken, Analysförmåga, 
Ickehomogen och homogen och Mångfald gick från att vara mångtydiga element till att bli 
betydelsefixerade moment i musiklärarnas utsagor. Här berörde jag bland annat hur 
mångkulturell musikundervisning fick betydelsen av att vara en variant av musikundervisning 
som alla elever kan ta till sig, friheten att få vara den man vill i skolan och vikten av att föra 
vidare ett musikaliskt kulturarv till eleverna. Här beskrev jag också den skillnad som 
framträdde i Stefan och Peter utsagor där Peter betonade vikten av det musikaliska kulturarvet 
medan Stefan tryckte på att eleverna utvecklade en analytisk förmåga.  
 
Resultatpresentationen och analysen avslutades med en analys av nodalpunkten Språket som 
var den andra privilegierade tecknet som framträdde spontant i musiklärarnas utsagor och som 
de ägnade mycket tid åt att utkristallisera. Språket fylldes bland annat med positiva 
konnotationer genom Stefans beskrivning av elever som kan fyra språk (Språkkunskaper). Det 
diskuterades även hur språkförbistring tarvar mer praktisk pedagogik (Hands on) och att detta, 
utifrån Peters beskrivning av en tidigare lärartjänst där kollegorna rådde honom att prata så 
lite som möjligt och sjunga så mycket som möjligt, verkar vara en spridd uppfattning bland 
lärare i allmänhet.  I relation till moment Hands on tog jag också upp hur det i Annikas utsaga 
fick en tydlig koppling till etnicitet, i och med hennes beskrivning att det är många elever som 
inte kan svenska och att man då behöver använda andra strategier, medan denna koppling är 
mer vag i Stefans resonemang. I relation till nodalpunkten Språket urskiljde jag också 
begreppen Hiphop och Spänna bågen eller djupdyka.  Där hiphop blev ett tydligt moment i 
Stefans utsaga som både kopplades till aspekter av ”historiska tillbakablickar”, ”språkbaserad 
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inlärning” och ”fritt skapande”. Avsnittet jag valde att kalla Spänna bågen eller djupdyka 
satte i sin tur fingret på den skillnad som finns mellan två av musiklärarna där Peter vill hinna 
med så mycket som möjligt under musiklektionen medan Stefan istället väljer att djupdyka i 
några få delar och hans beskrivning av att det är möjligt att få ett helhetsperspektiv på så sätt 
också. I Peters utsaga fick begreppet Spänna bågen vidare en del likheter med hans tidigare 
resonemang kring kulturarvet och kulturarvsryggsäcken där han också betonade bredden av 
det han vill hinna med i sin musikundervisning.    
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DISKUSSION 
 
I diskussionen kommer jag att relatera resultatanalysen till den musikforskning jag berörde i 
den inledande bakgrunden. Detta kommer jag att göra utifrån de tre forskningsfrågorna: Vad 
innebär begreppet ”mångkultur” för musiklärarna? Vad innebär begreppet ”mångkulturell 
musikundervisning” för musiklärarna? Och menar musiklärarna att det behövs olika strategier 
för att göra musikundervisningen betydelsefull för elever i klasser kännetecknade av stor 
kontra liten etnisk mångfald? Diskussionen avslutas med ett stycke där jag utifrån 
musiklärarnas resonemang diskuterar kring begreppet mångkultur i ett vidare perspektiv. 
 
Musiklärarna och läroplanen 

 
Jag har gjort ett nedslag i en specifik musiklärardiskurs som i mångt och mycket var aktuell 
vid tillfället för intervjuerna men som mycket väl kan förändras. Detta har och göra med att 
musiklärarnas uppfattningar och föreställningar inte är skrivna i sten utan troligen förändras 
över tid. Ett tydligt exempel på det var Annika som under fokusgruppintervjuernas gång 
frågade sig om det faktiskt inte var så att musiklärarens förhållningssätt borde anpassas efter 
den elevgrupp de möter. På den här punkten är dock läroplanen glasklar. 
 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket 2011, s. 8) 

Med diskursanalys som forskningsmetod är det således viktigt att poängtera att det lärarna 
uttryckte var aktuellt vid tillfället för fokusgruppintervjuerna. Med utsagornas tidsspecifika 
natur i åtanke och med kunskap om diskursernas kontingens är det ändå intressant att se hur 
de tre musiklärarna skiljde sig åt tämligen markant. Peter betonade till exempel vikten av att 
vidarebefordra ett brett kulturarv, som innehåller den kulturella mångfald som finns 
representerad i klassrummet, och påminner här om följande beskrivning i läroplanen. 
 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 
värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. (Skolverket 2011, s. 9) 

 
Stefan menade i sin tur på att eleverna blir musikaliskt medvetna med en betoning på 
analytisk förmåga där de kan urskilja hur en hitlåt är uppbyggd. Stefans utsaga har således en 
dragning åt den del läroplanen kallar ”musikens verktyg”.  

 
Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng (min kursivering) och 
ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 
instrumentation. (Skolverket 2011, s. 102) 

 
Annika beskrev att hon uppskattar att musikämnet är så fritt och hur hon utgår mycket från 
sitt eget musikintresse. Hon avvek därmed från de andra två musiklärarna och läroplanen 
genom ett tydligt lärarfokus. Jag beskrev i resultatanalysen att motsatsen till Annikas 
resonemang kring det egna musikintresset torde vara en musiklärare som först och främst 
utgår ifrån elevernas musikintresse.  Gemensamt för de tre musiklärarna är ändå att trots den 
mer generella beskrivningen av begreppet mångkultur initialt så fick det under 
fokusgruppintervjuerna ofta innebörden av etnisk mångfald, speciellt i relation till deras egen 
musiklärarpraktik. 
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Mångkultur 
 
I musiklärarnas inledande beskrivning av begreppet mångkultur framträder två olika aspekter, 
I Annikas och Peters utsagor blir mångkultur en beskrivning av en geografisk yta där flera 
kulturer och människor från all världen hörn existerar tillsammans och i Stefans utsaga 
betydelsefixeras begreppet till en innebörd av ”allt som blandar”. I bakgrunden tog jag upp 
Westvall och Carson (2014) definition av mångkultur som både en geografisk plats där många 
kulturer lever och verkar sida vid sida men också de möten som sker mellan olika etniska och 
kulturella grupper. Jämför man detta med musiklärarnas utsagor reproducerar således Peter 
och Annika utsagor den första aspekten, beskrivningen av den geografiska ytan. Stefans 
inledande resonemang blir dock svårare att härleda på ett tydligt sätt till någon av de 
innebörder Westvall och Carson (ibid.) ger begreppet. För att en blandning av intressen och 
genrer skall kunna ske krävs det dock att de först möts. Således får Stefans utsaga eventuellt 
mer en dragning mot den senare aspekten, det vill säga mångkultur som ett begrepp med en 
betoning på just ett möte. När Stefan pratar om hur mötet mellan olika genrer leder till att 
hybrider uppstår påminner hans utsaga dock mer om en inledande mening i läroplanen för 
ämnet musik.  
 

I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. 
(Skolverket 2011, s.1) 

 
En slutsats från resultatanalysen är att trots Stefans inledande kommentarer att mångkultur är 
så mycket mer än etnisk heterogenitet, är det ändå tydligt att det i flera fall får precis den här 
innebörden. Samtalet kretsar här bland annat kring huruvida man som musiklärare förhåller 
sig till elevernas kulturella och etniska bakgrund. Beskrivningar av hur den etniska 
heterogenitet berikar, grupperingar som ”blattar” dit alla som inte har svenska föräldrar kan 
räknas eller hur begreppet ”många kulturer” kontrasteras mot beskrivningen av ”sedan flera 
generationer svenskar” gör att mångkultur ofta får en tydlig koppling till just etnisk mångfald.   
 
Stefan är den som introducerar begreppet ”klass” som en faktor och där en han utgår ifrån en 
beskrivning av hur socioekonomi (”fattiga kontra rika”) är grunden till eventuell problematik 
inom vissa bostadsområden och på vissa skolor och inte den kulturella mångfalden 
(”kulturbiten”). Ett genomgående drag i det tre musiklärarnas utsagor är att de i den generella 
synen på begreppet mångkultur skiljer sig från då det kopplas till det mer praktiknära 
vardagen. Mångkultur blir ett bredare begrepp när musiklärarna pratar om det generellt men 
när det relateras till deras vardag som musiklärare reduceras det i flera fall till just etnisk 
heterogenitet och kontrasteras ofta mot det svenska eller iskt homogena.     
 
Mångkulturell musikundervisning 
 
I relation till min fråga ”vad mångkulturell musikundervisning innebär” berör de tre 
musiklärarnas både en generell syn på begreppet och en praktiknära där de utgår ifrån den 
egna musikundervisningen. Mångkulturell musikundervisning får genom olika moment jag 
tagit upp i resultatanalysen betydelser som: en musikundervisning som anpassas på ett sådant 
sätt att alla elever kan ta den till sig, friheten att kunna bygga musikundervisningen på sitt 
eget musikintresse och en bred musikundervisning som speglar elevernas musikaliska och 
kulturella bakgrund.  
 
Peters resonemang kring ”kulturarvsryggsäcken” och hur han bär den ”tungt men med 
stolthet” påminner om Hebert och Karlsens (2010) beskrivning av hur ansvaret att inkludera 
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allt mer världsmusik i undervisningen faller tungt på musiklärarens axlar i takt med att våra 
nordiska länders kulturella landskap förändras. Att erbjuda en meningsfull musikundervisning 
som hela tiden tar tillvara på varje enskild elevs tidigare musikaliska färdigheter och 
kunskaper är således lättare sagt än gjort. Om inte annat är Peters beskrivning ett exempel på 
detta.  Peters resonemang genomsyras av en vilja att inkludera alla elevers kulturella 
erfarenheter i musikundervisningen men lyfter också hur svårt det kan vara att lyckas med 
detta. Ur ett mångkulturellt perspektiv, med allt fler elever med olika kulturella och etniska 
härkomster i klassrummen, är Peter således den av musiklärarna som både sätter fingret på 
den strävan som borde vara alla lärares målsättning men också det allt tyngre arbete den här 
strävan innebär.  Annika är den av de tre musiklärarna som betonar sitt eget musikintresse 
som en viktig utgångspunkt för musikundervisningen. Jag beskrev i resultatanalysen hur 
hennes eget musikintresse är den röda tråd som knyter ihop varför hon blev musiklärare med 
hur hon faktiskt är som musiklärare. Om Peter är den som tydligast beskriver den bredd han 
vill få med i sin musikundervisning, som spänner över det musikaliska och kulturella 
erfarenheter som eleverna har, kan man säga att Annika betonar det motsatta, det vill säga 
hennes egna musikaliska erfarenheter och preferenser. Genom Peter om Annika möts således 
två olika utgångspunkter för musikundervisningen: ett elevcentrerat och ett mer lärarcentrerat. 
Peters och Annikas resonemang tycker jag sätter fingret på en viktig aspekt av läraryrket med 
en tydlig koppling till en övergripande fråga som alla lärare oavsett ämne bör fråga sig: Är vi 
där för vår egens skull eller för elevernas?  
 
Genom Stefans beskrivning av vikten av att eleverna utvecklar en analytisk förmåga där 
tonvikten ligger på att kunna urskilja en låts uppbyggnad realiseras vidare Schippers (2009) 
beskrivning av hur skolorna ofta närmar sig världsmusikens traditioner som objekt som kan 
studeras och analyseras på samma sätt som stycken inom den västerländska klassiska 
musiken. Den västerländska klassiska musiken får i det här fallet dock bytas ut mot 
västerländsk rock och pop. Stefan blir här ett exempel på strävan att se likheter mellan olika 
musikaliska traditioner. Att betona olika musikaliska traditioners likheter kan vara ett 
pedagogiskt knep att också betona likheter i en etniskt och kulturellt heterogen elevgrupp.  
Samtidigt som Stefan lyfter fram de musikaliska likheterna blir det ändå efter en tydligt 
västerländsk norm. Delar som ”intro, vers och refräng” får således appliceras med viss 
försiktighet. Det lämpar sig troligen inte att dela in all den musik elever med 
invandrarbakgrund relaterar till från sina hemländer utifrån den här begreppsdynamiken.  Att 
försöka betona likheter tror jag dock är en adekvat utgångspunkt för ett arbeta mot att skapa 
en känsla av gemenskap bland en heterogen grupp elever.  Stefan är den av de tre lärarna som 
också tar upp hur han betonar för sina elever att "du är lika svensk som jag". 
Gemenskapsaspekten genom beskrivningen av hur alla elever är ”svenskar” oavsett var de 
kommer ifrån framstår som en viktig del i hans syn på en mångkulturell musikundervisning.  
 
Olika strategier? 
 
I samtliga av de tre musiklärarnas utsagor framträder mer praktisk pedagogik som ett 
pedagogiskt tillvägagångssätt när elever har svårt med språket. Stefan kallar det mer ”hands 
on”, Annika ”förstärka de praktiska delarna” och Peter utgår ifrån en beskrivning av hur han 
på en tidigare skola han arbetat blev rådd att ”prata så lite som möjligt och sjunga så mycket 
som möjligt”. På den här punkten hegemoniserar således de tre utsagorna. Resonemanget 
påminner en del om ”learning by doing” med rötter i John Deweys pedagogik (se t.ex. Dewey 
1997, s. 49) där utgångspunkten är hur man lär sig genom praktiska erfarenheter och inte 
enbart genom kunskap som förmedlas via det talade eller tryckta ordet.  I de tre lärarnas 
utsagor framträder således språket som en viktig faktor, som både berikar men också framstår 
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som ett hinder då språkförbistring uppstår och den mer praktiska pedagogik som då tarvas. 
Exakt hur den här praktiska pedagogiken fungerar gick de dock inte in på specifikt. I Annikas 
resonemang får dock den mer praktiska pedagogiken en tydlig koppling till etnicitet medan 
den här kopplingen är mer vag i Stefans och Peters resonemang.  

 
I relation till sitt resonemang om att språket är en faktor som läraren måste förhålla sig till 
beskriver Stefan hur de på hans skola arbetar mycket med språkbaserad inlärning. Att skriva 
raptexter blir här ett sätt där eleverna kan få använda sig av de språk de kan. Stefan utgår dock 
ifrån ett förgivettagande att hiphop är relevant för samtliga elever, något jag ställde mig 
frågande till i resultatanalysen. Även om Stefan menar att det är relevant för nästan alla elever 
i och med att hiphopen kan fungera som början på en musikhistorisk resa bakåt i tiden 
tangerar ändå Stefans resonemang en större problematik kring hiphop och ungdomar.  Jag tror 
att det finns en norm för vad ungdomar och speciellt invandrarkilar förväntas lyssna på. Detta 
var något jag också berörde i den historiska bakgrunden i och med Sidsel Karlsens (2012) 
studie av elever med invandrarbakgrund i finska, svenska och norska skolor där hon beskrev 
hur eleverna i flera fall valde att dölja sina tidigare musikaliska erfarenheter då de var i större 
grupper. Westvall och Carson (2014) menade att de eventuellt gör så till förmån för den 
musik de förväntas lyssna på. Är det så att Stefan i sitt resonemang kring hur hiphop är 
relevant för alla elever sätter fingret på en spridd uppfattning bland många av vilken musik 
ungdomar generellt och speciellt killar med invandrarbakgrund lyssnar på? Detta hade varit 
en intressant frågeställning för en kommande studie. Risken finns här att det i så fall blir ett 
förgivettagande som eleverna känner av och medvetet eller omedvetet rättar sig efter för att 
passa in.  
 
Ideal och verklighet 
 
I musiklärarnas berättelser skiljer sig den generella beskrivningen av begreppet mångkultur 
mot den mer praktiknära. Mångkultur går på många sätt går från att vara ett brett begrepp till 
få betydelsen av etnisk heterogenitet. När vi pratar om mångkultur generellt tror jag att det 
många gånger blir en idealiserad bild av ett synsätt vi strävar mot. Begreppet är komplext och 
med den snåriga debatten kring Sveriges invandringspolitik också tämligen kontroversiellt. 
När musiklärarna initialt svarar på frågan ”vad mångkultur innebär” blir det på många sätt en 
idealbild av begreppet som framträder. Här kan man kosta på sig att vara generös och ge en 
beskrivning.  Idéer som i realiteten verkar ligga ganska långt ifrån hur man ser på mångkultur 
i praktiken. 
 
När begreppet relateras till den vardagliga musikundervisningen skiljer sig således begreppet i 
flera fall från det initiala resonemanget. Mångkultur blir då i flera fall detsamma som etnisk 
heterogenitet. När musiklärarna tänker på mångkultur i relation till den egna 
musikundervisningen konkretiseras innebörden av begreppet. Mångkultur blir här en 
beskrivning av hur man möter begreppet i den praktiska vardagen. Om man arbetar i ett 
område med stor etnisk heterogenitet får begreppet således en dragning mot just den 
betydelsen. Musikläraren kanske försöker att inkludera de musikaliska kompetenser och 
erfarenheter eleverna bär på och detta färgar sedan den innebörden de skänker begreppet. En 
annan lärare kanske arbetar på en skola i ett område som är mer etniskt homogent och där det 
istället förs ett samtal kring könsrollerna. Mångkultur får då troligen en dragning mot manliga 
och kvinnliga könsmönster och skillnaderna dem emellan. Här framträder också 
diskursanalysens styrka med vars hjälp man just kan analysera och kartlägga de olika 
betydelser ett begrepp får i relation till olika kristalliseringspunkter. Ur den här aspekten kan 
det vara intressant att i en framtida studie intervjua ett stort antal musiklärare och analysera 
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hur de betydelsefixerar begreppet mångkultur i relation till sin musiklärarpraktik. En 
intressant frågeställning hade här varit: påminner musiklärare med liknande 
arbetslivserfarenhet om varandra i sin syn på begreppet mångkultur?   
 

Music is our “keyhole”, our portal into studies of society’s cultural fields of tension. By studying 
music we can gain knowledge about peoples’ lives on a large scale, knowledge which can be 
difficult to get in any other way. (Lundberg et al. 2003, s. 17) 

 
Jag inledde uppsatsen med citatet ovan och ställer mig nu slutligen frågan, om de 
fokusgruppintervjuer där jag fick ta del av tre musiklärares förhållningssätt och uppfattningar 
om musikundervisning och mångkultur är mitt nyckelhål, vilka kunskaper har jag fått och 
vilka generella slutsatser kan jag dra? Med diskursanalysen som teoretisk grund där just 
diskursernas kontingens betonas blir det naturligtvis lite problematiskt. Musikundervisning 
och mångkultur är dock en komplex diskurs som eventuellt blottlägger musiklärarens syn på 
ett mångkulturellt samhälle i stort. Genom en diskursanalys av begreppen musikundervisning 
och mångkultur framträder således troligen bilden av hur vi värderar ett allt mer 
mångkulturellt Sverige. Ses det som något som berikar eller ett problem som måste lösas? Är 
vi vidare beredda att ta steget ut och verkligen möta det annorlunda och främmande eller 
kommer vi alltid söka oss till miljöer med människor som påminner om oss själva? Utgår 
man från beskrivningen av ett ”vi och dem” där den egna kulturella bakgrunden blir normen 
eller ser man sig själv som ett uttryck för en kultur bland många utan någon hierarkisk 
ordning? Genom den här masteruppsatsen har jag bara skrapat på ytan av diskursen om 
mångkultur och musikundervisning men ändå kommit till en hel del insikter och tänkvärda 
slutsatser. Vår kulturella bakgrund formar oss och styr i mångt och mycket våra liv. Den 
skapar på många sätt de ramar som omgärdar hur vi ser på världen och kanske kommer vi 
alltid trivas bäst i grupper som påminner om oss själva, det kommer alltid att finnas ett ”vi” 
och alltid ett ”dem”. Huruvida detta är två poler med en dragning mot etnicitet, klass eller 
kön eller en kombination av de tre är möjligen diskuranalytikerns uppgift att kartlägga. Vad 
jag kan se utifrån min diskursanalys är att den kulturella bakgrunden har betydelse och där 
lärare verkar söka sig till skolor med elever som de kan identifiera sig med på ett eller annat 
sätt. Den kulturella igenkänningsfaktorn verkar i allra högsta grad vara viktig. När vi kan 
konstatera detta behöver vi då utarbeta strategier för att idé och praktik gällande 
musikundervisning och mångkulturalism skall kunna närma sig varandra? 
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Bilaga 1 
 
 
VÄLKOMMEN TILL EN UNDERSÖKNING AV MUSIKLÄRARES SYN PÅ 
MUSIKUNDERVISNING OCH MÅNGKULTUR 
 
Mitt namn är Isak Ahlman och jag är musiklärare som går sista året på ett masterprogram i 
musikpedagogik. Under våren år 2015 skriver jag på en masteruppsats där jag undersöker 
musiklärares uppfattningar och föreställningar om musikundervisning och mångkultur. Ni är 
med i den fokusgrupp som utgör min undersökning. Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att 
när som helst avbryta er medverkan. Jag spelar in fokusgruppintervjun för att sedan göra en 
diskursanalys av berättelserna i den insamlade empirin. Diskursanalys är ett sätt att analysera, 
kartlägga och åskådliggöra hur ni, i det här fallet, pratar om musikundervisning och 
mångkultur. Som forskare är det jag som kommer analysera och transkribera materialet. 
Samtliga deltagare avidentifieras under transkriberingsarbetet och får andra namn och förblir 
således anonyma. Det som sägs här under fokusgruppintervjun får inte föras vidare på ett 
sådant sätt att det kan knytas till er som privatpersoner. Jag är slutligen väldigt tacksam för att 
ni ställer upp. Utan er hade uppsatsen inte varit möjlig. 
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Bilaga 2 
 

 
Intervjufrågor 

 
 
 
1. Varför blev ni musiklärare? 

 
 
2A. Är musikämnet viktigt? 
2B. Varför är det viktigt? 

 
 

3. Vad innebär begreppet ”mångkultur” för er 
 
 

4. Hur många av er arbetar eller har arbetat i mångkulturella klasser  
 
 

5A. Vad innebär en ”mångkulturell musikundervisning” för er? 
5B. Är all musikundervisning mångkulturell?  

 
 
6A. Vilken roll har musikläraren när det kommer till val av undervisningsinnehåll?  
6B. Hur går ni tillväga när ni väljer vad undervisningen skall innehålla? 

 
 

7. Behövs det olika strategier för att göra musikundervisningen betydelsefull för samtliga 
elever i klasser kännetecknade av stor kontra liten etnisk mångfald? 

 
 

8. Är det något mer någon vill tillägga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


