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Sammanfattning/Abstract 
Syftet med min undersökning är att se hur lärare arbetar med ämnesintegrering genom att 
lyfta in etnisk musik i undervisningen. Jag har undersökt tre ämnen; musik, engelska och de 
samhällsorienterade ämnena. Vilka faktorer påverkar lärares användande av etnisk musik?  
Vilka vinster lärare kan göra genom att integrera etnisk musik i undervisningen? Jag har 
genomfört en kvalitativ studie med intervjuer som primärkälla. Svaren på intervjuerna har jag 
tolkat med hermeneutisk tolkningsmetod. Det resultat jag fick utifrån svaren på intervjuerna 
är att lärarna inte använder sig av etnisk musik i någon större utsträckning. Detta beror på 
olika orsaker, såsom okunskap, rädsla, tidsbrist, elevdemokrati och prioriteringar. Lärarna 
skulle däremot gärna arbeta mer med etnisk musik, då de anser att den gör undervisningen 
konkret för eleven samt att man kan nå ut till alla elever på ett bra sätt. I den avslutande 
diskussionen har jag tagit upp ytterligare orsaker till det knappa användandet av etnisk musik, 
bland dem märks läromedelsbrist, styrdokumentens utformande och lärarutbildningens 
prioritering. 
 
Nyckelord; Urval för undervisning, World Music, Folkmusik, Ämnesintegrering
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Inledning 
 

Musik har en fantastisk förmåga att påvisa, exemplifiera och förtydliga saker när man 

beskriver någonting för någon. Det är en erfarenhet jag själv drog efter en resa till Namibia 

där jag fick möjligheten att undervisa och själv undervisas på en högskola för blivande lärare. 

I ett land berikat av så många etniska grupper och med så många kulturella uttryck, var det 

ibland svårt att hålla ordning på dessa grupper och deras uttryck för religion, språk och kultur. 

För min egen del underlättades detta genom musiken och dess förklarande förmåga.  

Vid många tillfällen fick jag saker klargjorda för mig genom musik som jag annars hade haft 

svårt att sätta in i en kontext, som exempelvis när jag vid ett lektionstillfälle undervisades om 

Shonafolket i Zimbabwe. Genom att dansa och sjunga fick jag en närmare och mer påtaglig 

förståelse för Shonafolkets bröllopsritual och hur religionen influerar den, än om jag tagit reda 

på samma sak genom självstudier. Genom att sjunga, på ett för mig okänt språk, kunde jag ta 

del av språket och få en snabbare uppfattning om ords betydelse och uttal än jag annars skulle 

ha fått. Lindström (2002) menar att trots att det inte finns några godtagbara vetenskapliga 

metoder så finns det en stor enighet om de estetiska ämnenas möjligheter att underlätta 

inlärning och förståelse i samverkan med andra ämnen.  

 

På samma sätt som det underlättade för mig att förstå undervisningen genom musikens hjälp 

underlättade det för dem jag undervisade att förstå det jag själv pratade om. Vid de tillfällen 

jag pratade om Sverige var musiken ett bra hjälpmedel för förståelse. När jag exempelvis 

skulle förklara vilken del av Sverige jag kommer från kunde jag ge musikaliska exempel i 

form av Värmlandsvisan, som kunde förtydliga hur geografi och kultur har påverkat det 

värmländska landskapet och ges uttryck i visan.  

 

Den musik jag fick ta del av i Namibia och den musik jag själv exemplifierade är för de båda 

länderna (Namibia och Sverige) relativt okänd och exotisk musik. Det är musik som ger 

uttryck för de båda ländernas kulturer, traditioner och språk och som skulle kunna likna det 

som vi i Sverige kallar för folkmusik. Musiken är av den kvalitén att den innebos av en 

mängd förklarande redskap som hjälper oss att förstå och förtydliga olika fenomen. 

  

Allt detta och mer gav mig en lärdom om att musik är ett synnerligen användbart redskap vid 

undervisning i olika ämnen och speciellt den typ av musik som jag ovan nämnt, den musik 
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som ger uttryck för etnicitet och kultur och som jag kommer att kalla etnisk musik1. Även den 

nationella kursplanen för musik lyfter fram detta när den påpekar att; ”Musikämnet kan tjäna 

som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och för uppnående av skolans 

övergripande mål” (Skolverket 2000, s43). 

 

 I den nationella kursplanen för de samhällsorienterade ämnena kan man läsa följande; 

”Studier inom det samhällsorienterade kunskapsområdet skall kopplas samman med 

kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra ämnen” (Skolverket 2000, s65). Vidare står 

att skolan strävar efter att eleven ”utvecklar förståelse för hur verksamheter och kulturer 

avspeglas i och påverkas av konst, litteratur och musik” (Skolverket 2000, s66). 

 

Även i engelskan finns kopplingar till hur man kan lyfta in kulturella arbetsmetoder, 

integrerandet av etnisk musik, för att öka den globala förståelsen.  

 

Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter 

och kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse 

för olika kulturer och interkulturell kompetens (Skolverket 2000, s14) 

 

De styrdokument som grundskolan nu följer uppmuntrar ämnesintegration dels mellan 

ämnena i sig som jag skrivit om ovan, men också på rent övergripande mål, som i läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94);  

 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla 

olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. 

(Skolverket 1998, s12) 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Jag kommer på sidan 10 att ge läsaren min definition av begreppet Etnisk musik 
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Syfte 

 

Jag har valt att undersöka hur ämnesintegreringen på en grundskola, särskilt med tyngd på 

samverkan där etnisk musik, samhällsorienterade ämnen och/ eller engelska ingår. Om, och i 

så fall hur lärare arbetar med att lyfta in etnisk musik i undervisningen i några av mig valda 

skolämnen nämligen musik, de samhällsorienterade ämnena samt engelskan. 

 

 

 

Frågeställningar 

 

• Vilka faktorer påverkar lärares användande av etnisk musik? 

• Vilka vinster kan man göra genom att integrera etnisk musik i undervisningen? 
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Metod 

I detta kapitel redogör jag för de val jag har gjort avseende metoden, som används i denna 

uppsats. Jag kommer att beskriva detta fylligt så att kriteriet för kontrollerbarhet skall kunna 

uppfyllas och att studien skall kunna göras om av någon annan.  

 

Urval 

 

Val av skola 

 

Mina intervjuer har genomförts på en medelstor kommunal grundskola i Västerbotten. De 

lärare jag har intervjuat arbetar samtliga på högstadiet, årskurserna 7 -9. Eftersom jag har valt 

att undersöka i vilken utsträckning lärare integrerar etnisk musik i sin undervisning i ämnena; 

samhällskunskap, engelska och musik, blev det naturligt att kontakta lärare som undervisar i 

just dessa ämnen. Det kändes även helt naturligt att kontakta lärare på den skolan där jag 

tidigare genomfört praktik. Valet av skolan gjordes utifrån två aspekter, en anledning var att 

lärarna känner mig samt att jag har haft tid att genomföra intervjuer under den tiden jag var på 

VFU2. Utöver detta medför även skolans geografiska position den fördel att jag har haft 

möjlighet att, med väldigt kort varsel, kunna komplettera mina intervjuer om jag behövt. 

 

Val av informanter 

 

Den initiala kontakten med lärarna har tagits personligt och alla förfrågningar rörande 

intervjun togs muntligt. De lärare jag har intervjuat har en blandad arbetserfarenhet av 

läraryrket, men samtliga lärare har lång erfarenhet av att jobba i grundskolans senare år. Att 

lärarna har lång erfarenhet borgar för att de skall ha haft tid till att utveckla egna 

arbetsmetoder samt ha haft tid att prova alternativa undervisningsmedel, såsom användandet 

av etnisk musik eller att arbeta ämnesövergripande.  

 

 

 

 

 

                                                
2 VFU är detsamma som Verksamhetsförlagd utbildning och är den tid lärarstuderande är ute på praktik i skolor. 
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Intervjupersoner 

 

Detta är fingerade namn, allt för att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Intervjuperson Eva: Musiklärare 

Intervjuperson Sara: Engelsklärare 

Intervjuperson Lotta: SO-lärare 

Intervjuperson Anders: SO-lärare  

 

Forskningsetik 

 

När man genomför ett examensarbete gäller vissa etiska principer. Enligt Johansson & 

Svedner (2004) kan intervjun gå fel på två sätt; dels att den intervjuade inte är helt 

sanningsenlig och dels genom att intervjuaren pressar sina åsikter på respondenterna. För att 

överbrygga dessa problem är det av största vikt att jag som intervjuare följer de 

forskningsetiska principerna. Eftersom den intervjuade framför sina personliga 

ställningstaganden och erfarenheter så krävs det att denne känner förtroende för intervjuaren 

och respekterar syftet med intervjun. Att jag redan var känd hos informanterna gagnar därför 

mig och medför en större validitet till svaren i intervjuerna. 

 

Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen finns fyra huvudkrav för det 

grundläggande individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 1990). Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Inför intervjun har jag erbjudit 

deltagarna en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna samt låtit 

personerna ifråga ta del av undersökningens syfte. Jag har även upplyst de intervjuade att de, 

närhelst de vill, skall kunna ställa frågor rörande undersökningen eller om någonting har känts 

otydligt. De intervjuade har informerats om att deltagandet är helt frivilligt samt att de har 

haft sin fulla rätt att avstå från att medverka. Eftersom jag har spelat in intervjuerna med hjälp 

av en diktafon, har jag även tillfrågat de intervjuade personerna om deras samtycke till detta. 

Här har jag även varit tydlig med att påpeka att det inspelade materialet ej kommer att 

användas för några andra ändamål än min uppsats, samt att det snarast efter undersökningens 

sammanställning kommer att sättas i säkert förvar. Deltagarna har även blivit försäkrade att 

deras anonymitet kommer att värnas. Alla namn som eventuellt figurerar i arbetet är 
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fingerade, för att ej kunna identifiera personer eller skolan ifråga utifrån den färdiga 

rapporten.  

 

Datainsamlingsmetoder 

  

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som primär metod för mitt datainsamlande. Den 

kvalitativa intervjun skänker enligt Johansson & Svedner (2004) utrymme för personen som 

utfrågas att ge så uttömmande svar som möjligt. Metoden gör det bland annat möjligt att 

förstå lärarens syn på undervisning, olika förhållningssätt, målsättningar och planering. Enligt 

ovanstående författare ger den kvalitativa intervjun kunskap som är direkt överförbar och 

tjänlig i läraryrket. 

 

För att dessa kvalitéer skall åstadkommas och uppnås bör intervjusituationen anpassas så att 

den intervjuade personen ges möjlighet att ta upp allt som han/hon har på hjärtat. Enligt Kvale 

(citerad i Stensmo, 2002) kan man likna den kvalitativa intervjun vid ett terapeutiskt samtal 

där mellanmänskligt samspel, känslighet att just kunna anpassa frågor och taktfullhet är 

viktiga ingredienser för en lyckad intervju. Formulerandet av frågorna är av essentiell vikt för 

den kvalitativa intervjun och de bör, enligt Kvale, vara av typen öppna och inledas med 

frågeord såsom ”vad” och ”hur”, någonting som jag tog fasta på under mina intervjuer. 

Johansson & Svedner (2004) skriver att det kan vara olyckligt att använda sig av frågan varför 

en lärare gör eller inte gör någonting. Det är bättre att använda sig av abstrakta frågor av 

typen ”beskriv dina erfarenheter av …” och att man kan finna svaret på frågan varför i 

uttolkningen av de svar man fått från de andra frågorna. Därför har jag i största möjliga mån 

använt mig av frågor som öppnar för ett långt och uttömmande svar från den intervjuade. 

Kvale (citerad i Stensmo, 2002) anser att den ideala intervjusituationen är när den utfrågade 

ger långa svar på korta frågor från den frågande. Intervjufrågorna har skapats utifrån mitt 

syfte och mina frågeställningar i samråd med min handledare, för att skapa så relevanta frågor 

som möjligt.  

 

Som kompletterande källor har jag, för att bättre förstå intervjusvaren, använt mig av böcker, 

tidskrifter, forskningsartiklar, skolplaner, tidigare examensarbeten samt Internet. Ett problem 

jag stötte på tidigt var att det inte fanns någon tidigare forskning som belyst de 

frågeställningar jag använt mig av. Därav kunde jag inte bygga på någon annans teorier eller 
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resultat. Däremot har jag funnit mycket information rörande ämnesövergripande arbete 

involverande musik och andra ämnen, vilket hjälpt mig att bygga min teoribildning på. 

 

Den kvalitativa studie jag gjort har ett begränsat informationsmaterial, varför man inte skall 

generalisera det resultat jag fått, vilket jag själv ej ämnar göra. I diskussionsavsnittet har jag 

under rubriken Tillförlitlighet belyst problematiken men bedömningen av hållbarheten på mitt 

resultat.   

 

Texttolkning 

 

Som analysmetod av intervjuerna använde jag mig av verktyg ur hermeneutiken. Enligt 

Stensmo (2002) används hermeneutik som tolkningsmodell av alla typer av texter, inklusive 

personers berättelser om olika livserfarenheter. Det är dessa berättelser som utgör 

arbetsmaterialet i den hermeneutiska forskningen och kan variera i olika former. Det 

gemensamma för alla variationer är att samtliga bygger på talat eller skrivet språk. Stensmo 

(2002) ger en förenklad bild av den invecklade hermeneutiska textanalysen. Den startar i 

texten som helhet och granskar sedan textens detaljer för att avsluta i helheten, med en 

förhoppningsvis fördjupad erfarenhet av textens innebörd. Tydligare beskrivet innebär detta 

att tolkningsmetoden genomgår fyra steg, där det första steget innebär att man bildar sig en 

uppfattning om texten som helhet, vad är den övergripande meningen med texten? När man 

genomfört den första analysen av texten går man vidare till steg två. Där söker man finna ett 

tema eller flera teman i texten. Med tema menar Stensmo (2002) själva poängen med texten. 

Meningen, poängen eller temat är spritt över texten som helhet och kan sökas globalt med 

hela texten som fokusområde. Temasökningen kan även vara selektiv och inställa sig på 

speciellt betydelsefulla partier i texten. ”Vilka påståenden eller fraser synes särskilt relevanta 

för det fenomen eller den upplevelse som beskrivs” (Stensmo 2002, s115). Vid steg tre 

jämförs den text man själv läser med texter innehållande likartade teman, vilket jag har gjort, 

då jag har fyra texter med samma temainnehåll. Genom denna jämförelse kan du säkrare finna 

essensen i en viss typ av erfarenhet. Slutligen går man i steg fyra tillbaka till texten som 

helhet med en förhoppningsvis fördjupad förståelse av det lästa materialet. Denna procedur 

går under beteckningen den hermeneutiska spiralen och kan fortgå ytterligare några varv 

(Stensmo 2002). 
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Procedur 

 

Som jag tidigare nämnt togs den initiala kontakten med intervjupersonerna på skolan genom 

personliga möten. Jag förklarade då vad min studie skulle handla om och tillfrågade därefter 

personerna om de var villiga att ställa upp. Jag valde att inte ge lärarna frågorna innan 

intervjun av anledningen att jag ville ha deras spontana svar. Jag antog att de svar jag då 

skulle få skulle vara av mer ärlig karaktär. De intervjuer jag genomförde var samtliga 

individuella och alla spelades in på diktafon. Intervjufrågorna var alla av öppen karaktär där 

den tillfrågade fick gott om utrymme att fundera över sina svar och utveckla dem. Jag har 

även använt mig av uppföljande frågor för att förtydliga för mig själv och för den intervjuade 

personen. Kvale (citerad i Stensmo, 2002) anser att man inte skall vara rädd för tystnad i en 

intervju av anledningen att den intervjuade personen då får mer tid till uttömmande svar. 

Detta konstgrepp har jag använt mig av under mina intervjuer. Efter intervjun har jag 

transkriberat det inspelade materialet till skriftspråk så snart som möjligt, allt för att jag inte 

skulle glömma övriga intryck som inte registrerades på diktafonen, exempelvis kroppsspråk.  

 

Litteraturstudie 

 

Etnisk musik, world music eller folkmusik, en begreppsanalys 

 

På Svenskt visarkivs (som är den svenska statens centralorganisation för vis- och 

folkmusikforskning) ordlista för musiketnologiska termer och begrepp skriver Gunnar 

Ternhag följande om begreppet etnisk musik.  

 

På senare år har uttrycket "etnisk musik" kommit till regelbunden användning, närmast 

som beteckning på musik med lokal färg, i regel från tredje världen eller från någon av 

i-världens ursprungsfolk (den s.k. fjärde världen (Ternhag, 2006). 

 

 Dock menar han vidare att begreppet saknar analytisk relevans då nästan all musik i någon 

mening är av etnisk karaktär. Ytterligare en problematisk aspekt med begreppet är dess 

relativa karaktär. Alf Arvidsson (2006), professor i etnologi på Umeå universitet, pekar på att 

den musik som räknas som etnisk för mig, inte behöver betyda detsamma för någon annan 
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vilket ytterligare urlakar begreppets analytiska relevans. Samma sak poängterar Bruno Nettl 

(2001) som beskriver den musikaliska världen som mer homogeniserad nu, än vad den en 

gång varit. Han anser att man kan prata om att en kulturell gråzon har utvecklats där musiken 

byggs upp av lager av gamla traditioner som hela tiden påbyggs nya lager vilket utvecklar och 

för musiken framåt i nya tappningar. Detta medför att diversiteten i musiken sakta bortfaller i 

samhällena, man skulle kunna säga att musiken blir karaktärslös. Samtidigt som dessa 

gråzoner utvecklas menar Nettl (2001) att tack vare globaliseringen av kommunikation har 

variationerna av musik som är tillgängliga för individen ökat enormt och därmed har intresset 

för denna typ av musik ökat. 

 

Samma resonemang för Lundberg, Malm & Ronström (2000) då även de påvisar en ökad 

spridning av de estetiska uttrycksmedlen under 1900-talet.  

 

Antalet stilar och former ökar ständigt. Många lokala musiktyper har kopplats loss från 

sina tidigare sammanhang och fått global spridning, för att sedan relokaliseras i helt nya 

musiklandskap (s381). 

 

Denna sammanblandning av musikstilar har alltså länge varit representerad men det var inte 

förrän i slutet av 1980-talet som termen ”World music” lanserades. Världsmusiken hade länge 

varit representerad i skivaffärernas hyllor, men det var svårt att veta var man skulle ställa 

dem. Därför prövade några brittiska skivbolag att i kommersiellt syfte lansera den nya 

beteckningen för att kunna sätta etikett på det mesta inom den ”etniska” musiken (Lundberg, 

Malm & Ronström, 2000). Den svenska innebörden av termen syftar oftast till just den 

sammanblandningen av musik jag tidigare nämnt. Utgångspunkten i denna musikaliska 

smältdegel brukar vanligen vara traditionell folkmusik i förening med rock, jazz etc. 

Författarna gör en distinktion mellan folkmusik och världsmusik där de två benämningarna å 

ena sidan är förenliga med varandra, men samtidigt är betydelsen av de två epiteten åtskiljda. 

Lundberg, Malm & Ronström (2000) sammanfattar betydelsen av världsmusik i 

begreppsparet global struktur – lokalt innehåll. Med detta menar författarna att musiken, 

generellt sett, har den västerländska rockens form som sedan kryddats med uppenbara etniska 

inslag.  

 

I projektet Musikhögskoleutbildningen i ett mångkulturellt samhälle beskriver Håkan 

Lundström (1993) problematiken kring begreppet världsmusik. Han menar att det kan vara 
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praktiskt att använda etiketter för musikstilarna, men att det innebär komplikationer då 

verkligheten är komplex och föränderlig. Projektets definition av den etniskt baserade 

musiken kallar de för ”främmande musik” eller ”musik i en främmande kultur”. 

Världsmusiken utesluter ofta musik sprungen ur den västerländska konstmusiktraditionen, 

samt majoriteten av den industrialiserade världens popmusik. Till det som inskrivs som 

världsmusik blir bland annat afrikansk folkmusik, asiatisk konstmusik samt musik där 

folkmusikinslag blandas med västerländska musikinslag eller instrument. Då kan man ju fråga 

sig vad som menas med folkmusik eftersom även det är ett omstritt begrepp. 

 

Ursprungligen har begreppet, enligt Gunnar Ternhag (2006), använts som ett socialt epitet, 

där man syftat på det ”folk” som brukat musiken. Idag har det snarare övergått till en stil- 

eller genrebeteckning. Folkmusiken kan, enligt Ternhag, karakteriseras av två kännetecken, 

nämligen muntlig överföring samt avsaknaden av urformer. Även Lundberg, Malm och 

Ronström (2000) karakteriserar folkmusiken genom dessa kännetecken, men knyter även till 

folkmusiken i världsmusiksbegreppet. 

 

Min egen uppfattning om begreppet etnisk musik kommer att angränsa till Lundberg, Malm & 

Ronströms (1993) beskrivning av begreppet världsmusik. Alltså musik med global struktur 

med lokalt innehåll.  Jag bortser alltså ej från den lokala folkmusiken. Jag kommer därför att 

även implicera den etniskt baserade musiken som Lundström (1993) kallar för ”främmande 

musik” eller ”musik i en främmande kultur” i min definition. Jag avser således en bred 

definition av begreppet etnisk musik eftersom jag anser att den blir användbar i 

undervisningssammanhang av den anledningen att den kan knyta an till populärmusik med 

etniska inslag, världsmusik, samtidigt som den inte avgränsar sig från traditionell folkmusik. 

Jag kommer i fortsättningen att använda mig av termen ”etnisk musik” och syfta till denna 

definition.  
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Musikens skolresa 

 

 Etnisk musik i 1969 års läroplan 

 

Enligt Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) förespråkas en vidgad kulturell syn i skolan. 

Man vill komma bort från enkelspåriga och ensidiga nationella och västeuropeiska perspektiv 

i undervisningen. Istället förespråkas en öppenhet och en uppmuntrad nyfikenhet gentemot 

andra kulturkretsars syn och värderingar, allt för att eleverna skall nå en mer allsidig 

förståelse. Denna nyvunna öppenhet och allsidighet syns speciellt tydligt i ämnet musik där 

samverkan är en stor aspekt. Bland annat utökar man sångrepertoaren från att tidigare endast 

inkluderat svenska visor till att omfatta musik från hela världen (Ståhlgren, 2004). Musiken 

tillskrivs en rad beröringspunkter till olika ämnen i skolan, i synnerhet till 

orienteringsämnena. Lgr 69 anser att musikrepertoaren ofta bör knytas till pågående 

arbetsområden i just detta ämne. ”Härigenom breddar och fördjupar man elevernas upplevelse 

av miljöer och händelseförlopp” (Skolöverstyrelsen, 1969 s149). 

Musiken bör också ha nära kontakt med språkundervisning och då inte bara svenskan, utan 

även främmande språk. Dessutom lämnas ett stort utrymme för läraren själv att använda sig 

av främmande språk eftersom de utländska språk som repertoaren innehåller ej behöver 

begränsas till de språk eleverna lär sig i skolan.  

 

Etnisk musik i 1980 års läroplan 

 

Sundin (citerad i Fredriksson & Larsson, 2004) menar att en ny musikpedagogik etableras i 

och med Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80), med huvudsyfte att förstärka barnens 

upplevelser, lust och strävan i högre grad än tidigare. Samspelet mellan människan och 

musiken sätts i centrum för utformningen av undervisningen. I Lgr 80 fortsätter tanken om ett 

ökat arbete över ämnesgränserna från den utstakade stigen från 1969 år läroplan. Bland annat 

står det skrivet att ”skolans musikliv är en källa till gemenskap. Det skall möjliggöra 

samarbete över årskurs-, stadie- och ämnesgränser samt främja kontakten med det övriga 

musiklivet i samhället” (Skolöverstyrelsen, 1980 s108). Utöver detta skall eleverna ges 

”kunskap om musiken och dess funktion och villkor i olika miljöer, kulturer och tider. De 

skall härigenom lära känna bl a invandrarländernas olika kulturtraditioner” 
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(Skolöverstyrelsen, 1980 s108). Integrerande av musiken i andra ämnen är alltså någonting 

som förespråkas med stor iver i Lgr 80. Speciellt tydlig är kopplingen till orienteringsämnena. 

Ett av huvudmomenten för musik i Lgr 80 heter ”Musiken i samhället och världen” 

(Skolöverstyrelsen, 1980 s111) och syftar till att musiken skall studeras som en integrerad del 

av kulturer. Eleverna ges större chans till ökad förståelse och inlevelse för olika kulturer 

genom att använda musik som hjälpmedel och de skall få möjlighet att ta del av musik från 

andra världsdelar, samt inrikta kunskapen mot musikens sociala, ekonomiska och religiösa 

funktioner. 

 

Etnisk musik i 1994 års läroplan  

 

Bland de mål eleverna har att uppnå i grundskolan enligt Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet 1994 (Lpo 94) står det att eleverna skall ha en ingående kännedom om vårt 

nationella, nordiska och västerländska kulturarv. Utöver detta skall eleverna ha förtrogenhet 

om olika nationella minoriteters kultur, språk, religion och historia. Till det här kan man knyta 

att eleverna skall utveckla och nyttja sig av kunskaper och lärdomar i olika uttrycksformer 

såsom musik, språk med mera (Skolverket, 1998) 

 

I skolverkets kursplan för musik, Kursplan 2000 (2000) kan man på ett tydligt sätt se 

kopplingen mellan musik och integrerandet av musiken i andra ämnen. Bland annat kan man 

läsa att ”Musikämnet kan tjäna som en konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra 

ämnen och för uppnående av skolans övergripande mål” (s43). En skillnad som jag kan se 

mellan Lgr 80 och Kursplan 2000 är att fokus i ämnesintegrerandet har skjutits över från 

orienteringsämnena till språk och matematik. Även om språkämnena var representerade som 

tänkbara arbetspartners åt musikämnet i Lgr 80, var det ändå orienteringsämnena som tog 

mest utrymme. I Kursplan 2000 finns inte orienteringsämnena (Samhällsorienterade ämnen) 

representerade som parhäst till musiken. Däremot har musikens koppling till matematiken fått 

ett stort utrymme. Trots detta kan man läsa att ämnet syftar till att ge ett historiskt perspektiv 

på musik och en förståelse för musikens sociala och allmänkulturella användande. I 

kursplanens uppnåendemål för slutet av det nionde skolåret kan man läsa följande; ”Eleven 

skall… ha kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer 

samt kunna reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens svenska samhälle” (Skolverket, 

2000 s44). En annan skillnad mellan de tidigare läroplanerna och den nuvarande är 

fokuseringen på kunskapsformer. Varköy (citerad i Ståhlgren, 2004) menar att, i och med att 
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Lpo 94 fokuserar på kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och att 

denna kunskap ges uttryck i många former, så får musikämnet ett tydligare mål än i de 

tidigare läroplanerna. Dessa mål utgår från de fyra begreppen musicerande, musiklyssnande, 

musikskapande och musikkunnande. Han menar att musikämnet i skolan har gått från att vara 

ett fritidsintresse och ”hjälpgumma” i andra ämnen till att ha tillskansats ett egenvärde. 

 

Nyttan av integrering 

 

Integreringen av musik i andra ämnen är alltså önskvärt om man ser på vad styrdokumenten 

säger och utifrån vad de historiskt sagt, kan man utgå från att användandet av musik i andra 

ämnen har förekommit i stor utsträckning. Lpo 94 anser bland annat att ämnesintegrering 

främjar elevernas harmoniska utveckling. 

 

Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 

och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som 

skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 

kunskapsformer är delar av en helhet (Skolverket, 1998 s12). 

  

Man kan fråga sig vad det innebär att arbeta med konst och kultur i skolan. Enligt Lindström 

(citerad i Saar, 2005) kan man tydliggöra detta genom att se den estetiska dimensionen utifrån 

fyra perspektiv. Han delar upp den i lärande om och i samt med och genom. Exempelvis kan 

lärande om någonting innebära undervisning om berimbauens3 historiska resa från etnisk 

musik i Angola till brasiliansk thrash-metal och när man undervisar i någonting kan det 

innebära att man undervisar i själva spelandets grunder på instrumentet. Att lära sig med 

konsten skulle kunna innebära att använda sig av exempelvis Sepultura4 när man vill illustrera 

och levandegöra exempelvis slavhandeln från Afrika till Brasilien. Lärandet genom konsten är 

enligt Saar den största utmaningen för skolan och innebär enligt Lindström (citerad i Saar, 

2005) att man använder konsten som utgångspunkt i undervisningen. Detta skulle kunna 

                                                
3 Berimbau är ett brasilianskt stränginstrument, liknande en stor pilbåge. Instrumentet är främst ett 
rytminstrument, men kan också spela olika toner. Den används främst inom kampkonsten Capoeira. 
Ursprungligen kommer instrumentet från Afrika. 
4 Sepultura är ett av Thrash metalens viktigaste band. Thrash metal är en genre inom Hårdrocken. Bandet 
kommer från Brasilien och färgar gärna sin musik med lokala uttrycksmedel. 
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innebära att man, utifrån Sepultura eller Soulflys5 texter och musik om Brasilien, kan starta ett 

arbetsområde kring segregering och fattigdom i Sydamerika.  Utifrån detta ser vi att ämnet 

musik inte bara kan användas som ett komplement till annan undervisning utan även bör 

användas som en del i helheten i undervisningen, någonting som överensstämmer med 

Sundins (2003) tankar om att musiken får mening först då den ikläds ett sammanhang. 

Musiken förmedlar ett innehåll och skall av den anledningen inte bli isolerad.  

 

Vilket utrymme ges det åt att integrera den etniska musiken i ämnena engelska samt de 

samhällsorienterade ämnena? För de senare nämnda ämnena finns det gott om utrymme för att 

använda sig av musik, och i synnerhet etnisk musik. I kursplan 2000 är SO-ämnenas syfte att 

få eleverna att reflektera över bland annat mänskligt handlande, över företeelser i samhället 

och att erbjuda kunskaper om hur vårt samhälle baseras på etnisk och kulturell mångfald. 

Grundläggande karakteristika för de samhällsorienterade ämnena är att de skildrar och 

analyserar samhällsystem, kulturarv, religiösa och idémässiga traditioner, det vill säga, allt 

som bildar människors livs- och referensramar. En målsättning för ämnet är att eleven skall 

utveckla ”Förståelse för hur verksamheter och kulturer avspeglas i och påverkas av konst, 

litteratur och musik” (Skolverket, 2000 s66). Detta kan sättas i relation till ett av de mål som 

eleven skall uppnå i slutet av det nionde skolåret, nämligen att eleven skall ”kunna samtala 

om och bearbeta etiska, estetiska och existentiella frågor och förstå hur de kan vara beroende 

av tid och kultur” (Skolverket, 2000 s69). För att förtydliga kopplingen till musiken och för 

att påvisa nyttan av integrering kan det nämnas vad Kursplan 2000 säger om ämnet musik, 

nämligen att musiken fungerar som ett socialt och allmänkulturellt redskap. 

 

Även i ämnet engelska finns det många användningsområden för den etniska musiken. 

Kursplan 2000 säger, bland annat, att det engelska språket är modersmål eller det officiella 

språket i ett stort antal länder samt att det förmedlar många vitt skilda kulturer. Olika 

kulturyttringar från engelskspråkiga länder genomsyrar det svenska samhället, inte minst i 

form av musikaliska exempel. Detta kan knytas till det som redan nämnts i inledningen, 

angående strävansmålen för ämnet, nämligen att eleven skall utveckla sin reflekterande 

förmåga över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder. Denna reflekterande förmåga 

omfattar även skillnader mellan de egna kulturella erfarenheterna och kulturer i 

                                                
5 Soulfly sångaren i Sepulturas sidoprojekt. Genremässigt är banden likartade, men Soulfly använder sig i ännu 
större utsträckning av etniska inslag i sin musik. 
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engelsktalande länder. På sikt leder den, enligt Kursplan 2000, fram till förståelse för olika 

kulturer samt interkulturell kompetens.  

 

Samtidigt som den etniska musiken kan förtydliga bilden av olika engelskspråkiga kulturer 

har den även en språklig hjälpfunktion. Enligt Jederlund (2002) har sången en pedagogisk 

förmåga som hjälpmedel för träning med ord och rytmer, vilket leder till utveckling av språket 

och förståelsen av en text. Detta är någonting som även kursplanen för musik tar fasta på i och 

med formuleringen att: ”musik och språk bygger på ljudkommunikation och har många 

beståndsdelar gemensamma” (s43). Även pedagogen Mats Uddholm (1993) poängterar, 

kanske med litet överdriven kraft, vikten av integreringen mellan musik och språk då han 

anser att musik är en förutsättning för vår förmåga att kommunicera. 

 

Resultat 

 

I resultatdelen redogör jag för de teman jag ansåg mig finna i texterna jag analyserade utifrån 

den hermeneutiska tolkningsmetod jag använt. Eftersom det snabbt visade sig att svaret på 

min fråga i syftet (om, och i sådana fall hur lärare arbetar för att integrera den etniska musiken 

i undervisningen) skulle komma att få ett nekande svar valde jag att lägga stor vikt vid 

anledningarna till detta faktum. Därför tänker jag inledningsvis att utgå från min första 

frågeställning, som söker ge svar på vilka faktorer som finns till att etnisk musik inte används 

av lärare i någon större utsträckning. Här har jag uppfattat fem teman som jag anser vara 

viktiga och som jag i tur och ordning kommer att redogöra för. Vidare har jag i, min andra 

forskningsfråga, sökt belysa vilka vinster man kan göra med den integrerade arbetsformen och 

i synnerhet genom att integrera etnisk musik. Detta kommer jag att, på samma sätt, redovisa 

resultaten för under egna temakategorier.  

 

Varför lärare inte använder sig av etnisk musik 

 

Okunskap och vanans makt 

 

Den absolut största orsaken till att lärarna i intervjuerna inte använde sig av etnisk musik var 

att de ansåg sig sakna kunskap inom den genren. Trots att samtliga uttryckte att de var 
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musikintresserade var den etniska musikgenren någonting som föll undan till förmån för 

annan musik. Detta uttryckte musikläraren Eva väldigt tydligt: 

 

Det handlar till största delen om den egna kunskapen, vad man själv känner sig trygg 

med för slags musik. Jag kan uppleva att viss musik kan vara svår att få till med 

eleverna och då låter jag den stå åt sidan (Personlig intervju med Eva, 2006-03-30). 

 

Detta visade sig även hos de båda SO-lärarna, som båda önskade att de använde sig av musik, 

generellt sett, i en större utsträckning. En av lärarna, Lotta, svarade att hon knappast använde 

musik alls i undervisningen och i synnerhet inte etnisk sådan, men att läraren trodde att det 

skulle vara svårt att söka fram användbar etnisk musik, åtminstone de första gångerna man 

arbetade på det sättet, sen skulle det nog bli lite lättare. Läraren ansåg att det nog skulle gå 

lättare om man fick hjälp av musikläraren i initieringsstadiet.  

 

Musik från andra kulturer måste det ju finnas möjligheter till att få tag i. Det är nog 

svårast de första gångerna, eftersom man inte själv har så stor koll på sådan musik. Man 

vet ju inte riktigt var man skall leta. Det vore bra om musikläraren kunde hjälpa en i 

början och kanske ”sondera terrängen” och sen måste man ju veta hur man skall 

använda musiken (Personlig intervju med Lotta 2006-04-06) 

 

Samma lärare ansåg att det till största delen beror på den egna musiksmaken, vilket 

förhållande man själv har till musiken, hur och i vilken omfattning man använder sig av 

musik i undervisningen. Detta uttrycktes även av den andre SO-läraren, Anders, som ansåg 

sig själv väldigt musikintresserad men med avsaknad av kunskap inom den etniska musiken. 

Det knapphändiga nyttjandet av musik i undervisningen kunde enligt tre av lärarna bero på 

universitetet och vilken kunskap om undervisningsmetoder man fått därifrån. Läraren i 

engelska, som flitigt använder sig av musik, var mycket kritisk till universitetets 

kunskapsprioritering. Läraren uttryckte att man fick mycket lite praktisk kunskap om olika 

sätt att undervisa, medan den teoretiska kunskapen fick för mycket rum. Även 

intervjupersonen Lotta ansåg att universitetsstudierna inte gav någon kunskap om 

undervisningsmetoder. 

 

Under lärarutbildningen så fick jag knappast någon kunskap om att använda sig om 

olika medel i undervisningen, i synnerhet inte musik. Jag tror att universitetslärarna såg 
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på musiken som någon slags stämningshöjare i klassrummet och inte något egentligt 

undervisningsredskap (Intervju 2006-04-06) 

  

Anders påpekade även att vanans makt är stor när det gäller arbetsmetoder. Vidare förklarade 

han det som att han sällan hade kommit i kontakt med det under sin egen skolgång och att 

universitetsstudierna inte heller gav någon kunskap om att använda musik i undervisningen. 

Han uttryckte det som att man helst arbetar på sätt man är van med och med medel man är van 

att använda. Vanans makt och att arbeta med det man känner sig säker på hänger ihop med 

rädsla för det okända vilket hänger ihop med okunskap, men som ändå får en egen kategori. 

 

Rädsla för det okända 

 

De båda SO-lärarna var mycket försiktiga med användandet av musik i undervisningen och i 

synnerhet den etniska musiken. Saknaden av kunskap inom musiken visade sig vara en stor 

orsak till detta, men samtidigt uttrycktes en viss osäkerhet mot den etniska musiken en 

osäkerhet som i viss mån har sitt ursprung i rädslan inför det okända eller snarare rädslan att 

inte kunna använda den etniska musiken på ett bra sätt. Lotta uttrycker sig på följande sätt om 

detta: 

 

Det skulle ju vara väldigt spännande att använda sig av etnisk musik, men jag skulle nog 

vilja ha lite tydligare grunder för hur detta skall gå tillväga. Lite mer förslag och tankar. 

Man vill ju inte att det skall bli pannkaka av alltihop, men det är väl klart att första 

gången är svårast (Intervju 2006-04-06). 

 

Tvivlet på att man inte kan arbeta med etnisk musik på ett bra sätt visar sig tydligt. Det kan 

även uttryckas som ett bevis på osäkerheten inför främmande arbetsformer, samtidigt som 

läraren uttrycker en nyfikenhet och öppenhet inför det nya. Även hos intervjupersonen Eva 

återfinns denna osäkerhet inför att arbeta med okända territorier. Hon påpekar tydligt att vissa 

saker går utöver hennes musikaliska räckvidd och då får de helt enkelt stå utanför 

undervisningen, vilket tidigare exempel visar på. Samtidigt påpekar läraren att allt går att 

arbeta med, bara man har en vilja att göra det och att man som lärare måste inse att man inte 

kan kunna allting.  
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Jag tror mycket handlar om att man måste våga prova nya arbetsmetoder och prova nya 

saker. Det kan ju handla om att jobba med territorier man inte känner till och då måste 

det finnas mod och en vilja att prova nya saker. Samtidigt måste man ju som lärare inse 

att man inte kan veta allting. Jag tror att många lärare vill veta allting och om de inte vet 

det så vill de inte vara där. Men jag kan ju också bli osäker och tveksam inför nya 

musikstilar som jag känner att kan vara svåra att få till (Personlig intervju med Eva 

2006-03-30). 

 

Tidsbrist 

 

En annan faktor som lärarna tog upp som en anledning till att de inte använde etnisk musik i 

någon större utsträckning handlade om bristen på tid till planering, i synnerhet i de fall där ett 

ämnesövergripande arbetsområde skulle kunna vara möjligt. Hos musikläraren Eva är 

nyckeltanken att försöka få till så mycket ämnesövergripande arbete som möjligt, men brist på 

undervisnings- och planeringstid sätter käppar i hjulen för detta. 

 

För att få in mer etnisk musik i undervisningen skulle man jobba mer timplanelöst i 

tematiska områden. Gärna en vecka i stöten, vilket skulle innebära mer tid åt musiken. 

Jag vill gärna kunna knyta musiken till andra ämnen och SO-ämnena är ju bra ämnen att 

jobba med (Intervju 2006-03-30) 

 

Även Lotta är av övertygelsen att det skulle fungera bra att jobba ämnesövergripande och 

baka in musik från andra kulturer i undervisningen, men att det nog skulle ta mer 

planeringstid än vanligt. En av svårigheterna med planeringen är att det kan vara svårt att hitta 

gemensam planeringstid med andra lärare om man vill arbeta ämnesövergripande. Det kan 

vara svårt att hinna med när man inte har synkroniserade scheman och när rasterna uppfylls av 

andra saker, som exempelvis att vara rastvakt.  

 

Samtidigt känner samma lärare att det är så mycket annat man måste hinna med under läsåret 

att det inte blir så mycket tid över till sådant som temaveckor och alternativa arbetsområden. 

Problemet med att hinna med arbetsområden är även ett intrikat problem som musikläraren 

ställs inför till varje termin. Eva säger att hon gärna vill arbeta med etnisk musik, men att hon 

inte vet när det skall lyftas in: 
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Jag vet ju inte riktigt när jag skall jobba med etnisk musik. Jag upplever det som att i 

åttan och nian har eleverna kommit så pass långt i sitt eget spelande att många elever, 

inte alla, men generellt sett kan de flesta välja egna låtar och de kan spela dem. Då vill 

jag ju inte hindra dem i det, jag vill ju stimulera det egna musicerandet. Men det blir 

mycket lite tid till att lyfta in etnisk musik. Jag tror att det kanske mer kan komma in i 

lågstadiet eller mellanstadiet, där musikundervisningen är mer teoretisk än praktisk, eller 

snarare så att eleverna där inte spelar själva (Intervju, 2006-03-30).  

 

Problemet att användandet av etnisk musik skulle stjäla värdefull tid från den övriga 

undervisningen finns inte på samma sätt i de teoretiska ämnena. När det gäller användandet av 

etnisk musik i undervisningen antar Lotta att det skulle ta mer tid i planeringen, främst för att 

man måste söka upp musiken och tänka ut användningen av den i arbetsområdet. Däremot tror 

läraren inte att det skulle kosta mer lektionstid, bara om den etniska musiken kunde bakas in 

och göras till en naturlig del. Även Sara anser att det tar lite mer tid i planeringen om man 

skall använda sig av etnisk musik eftersom man då måste söka rätt på passande musikaliska 

exempel, men när det kommer till användandet av övrig musik så anser samme lärare att det 

snarare underlättar undervisningen och planeringen. Hon kommer även in på elevers 

inställning till etnisk musik, men det kommer att behandlas i en annan temakategori. 

 

Jag får mycket hjälp av mina elever i och med att de lyssnar mycket på musik. Eleverna 

kommer med många idéer om hur de vill jobba med musiken i mitt ämne. Detta 

underlättar ju för mig, men samtidigt faller ju musik de inte lyssnar på bort, som den 

etniska musiken exempelvis (Personlig intervju med Sara, 2006-04-03). 

 

Även om lärarna, å ena sidan, har uttryckt att bristen på tid gör arbetet med att integrera etnisk 

musik i undervisningen knapp, finns det å andra sidan en optimism och tro på att den vid 

senare tillfälle skall kunna spara in planeringstid genom återanvändning av planeringarna 

samt genom ökad insikt i arbetsmetoden. Lotta uttrycker det som att:  

 

Första gången är det nog svårast, men om man bara gjort en grundläggande planering så 

kan man ju dra nytta av den senare, då vet man ju liksom vad som finns att tillgå 

(Intervju 2006-04-06).  
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Elevdemokrati 

 

Utifrån intervjusvaren blir det tydligt att eleverna har en tydlig påverkan på 

undervisningsmedlen. Eva, som gärna vill arbeta mer elevdemokratiskt, anser att eleverna inte 

har något direkt förhållande till etnisk musik och därför försvinner den från deras önskelista 

och därigenom får en försvinnande roll. Samtidigt ser hon det moment 226 som uppstår när 

man vill jobba elevdemokratiskt. Eleverna får ingen kunskap om musiken utanför deras egen 

intresseområde och därför existerar inte den etniska musiken i undervisningen.  

 

Egentligen finns det inget önskemål från eleverna att arbeta med etnisk musik, men det 

är ju också svårt för dem att önska någonting de inte besitter kunskap i (Intervju 2006-

03-30). 

 

Hon påpekar att om undervisningen skall få inslag av den etniska musiken måste hon själv 

styra den i den riktningen. Sara anser att hjälpa eleverna söka nya territorier vara en av 

undervisningens grundprinciper. Även om inte musikundervisningen är hennes ämnesområde 

har hon starka åsikter på vad som bör göras för att bättra på den kulturella mångfalden i 

skolan. 

 

Det är ju lika mycket vårt ansvar, som musiklärarens, att ge eleven bredare kunskap 

gällande olika musikstilar. Jag tycker det är synd om lärare låter eleverna spela sin egen 

musik för att vinna poänger hos dem. Det är ju vårt ansvar att visa på att det finns en 

större bredd i musiken. Detta måste göras tillsammans med musiklärarna (Intervju 2006-

04-03) 

 

Båda lärarna påpekar att det handlar om den gemensamma kunskapen hos både elever och 

lärare och knyter tillbaka till det stora problemet att om man inte besitter kunskap är det lätt 

att man går runt ämnet och lyfter fram andra bitar som man behärskar bättre.       

 

Prioriteringen 

 

                                                
6 Moment 22 är ett sorts cirkelresonemang. Ungefär som; ”För att kunna hämta ut ditt Id-kort behöver du kunna 
uppvisa ett Id-kort”. 
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Ytterligare en anledning till den etniska musikens bortfalla i skolverksamheten ansåg lärarna 

finnas i skolans och den enskilde lärarens prioritering av musiken. Samtliga lärare anser att 

hur skolan prioriterar arbetet med kulturella inslag påverkar det egna användandet och att det i 

dagsläget inte finns någon direkt prioritering av musiken. Lotta säger att: 

 

Jag anser inte att musiken prioriteras i skolan, vilket är väldigt konstigt eftersom det är 

en så stor del av vår kultur. Ja, sen är den ju inte bara en del av vår kultur utan även den 

globala kulturen. Det skulle vara så enkelt och praktiskt att ha ett klingande exempel när 

man vill visa på någonting från exempelvis Afrika, men det prioriteras nog inte så högt i 

skolan. Pengar måste ju fördelas på andra områden, så det är nog också en kostnadsfråga 

(Intervju 2006-04-06). 

 

Detta är någonting som Anders håller med om. Han menar att, synen på musiken i skolan är 

att det är ett minoritetsämne som håller sig i sin egen verkstad och syns mest vid högtider. 

Annars håller de till i sina lokaler och fungerar som ett trivselämne. Han har en åsikt om att 

musiken skulle prioriteras högre i skolan om den var integrerad med skolans andra ämnen på 

ett mer naturligt sätt. Lotta anser samma sak och menar att musiken i skolans övriga ämnen 

oftast bara handlar om att ha det i bakgrunden som en stämningshöjande effekt och inte 

använda musiken som ett redskap. Lotta menar att tyvärr får musiken mindre prioritet då den 

ses ner på som ett mindre viktigt ämne och i synnerhet olika grenar av musiken, som 

exempelvis den etniska musiken. Även Sara påpekar att musiken har låg prioritet i skolan, 

dels utifrån den knappa tid som ges åt musikundervisningen om man ser till varje enskild 

elev, men också utifrån det faktum att det inte är självklart att musiken skall ingå i andra 

ämnen. Hon anser att musikläraren på skolan måste vara pådrivande och komma med idéer 

för att musiken skall integreras med annan undervisning i större utsträckning. Eftersom 

initiativet till samarbetet med musiken inte kommer från de andra lärarna så är det upp till 

musikläraren att skapa ett sådant arbetsklimat att musiken får en jämbördig plats med andra 

ämnen.  

 

Den låga prioriteringen av den etniska musiken kan man även spåra i läroplanen enligt 

musikläraren Eva. Hon anser att vissa delar av helheten faller bort när lärarna själva lämnas 

att tolka intentionerna i läroplanerna. Det blir upp till lärarna själva att forma innehållet och 

undervisningsmaterialet. Eftersom situationen ser ut som den gör så prioriterar man vissa 

saker mer än andra, utifrån intresse och kunskap.  
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Det finns ju inga läroböcker eller sådant som visar på material man kan använda. Och 

när man lämnas helt själv med att välja så faller man lätt tillbaka på gammal kunskap 

(Intervju 2006-03-30). 

 

Eva påpekar också att skolan spelar en stor roll när det gäller prioriteringen av etnisk musik. 

Eftersom läroplanen är så öppen för tolkning så beror den etniska musikens integrering på i 

vilken utsträckning skolan arbetar med interkulturella frågor och i vilken skala de uppmuntrar 

sådant arbete. Det anser hon också vara en prioriteringsfråga från skolans sida, på samma sätt 

som det är en prioritering från den enskilde läraren. Att skolan inte prioriterar musik ges även 

uttryck i andra former enligt Anders. Han poängterar att mängden outbildade musiklärare som 

arbetar på skolor bidrar till ämnets tillkortakommande och att den etniska musiken ej 

integreras i andra ämnen. 

 

Jag tror att det är viktigt att man får kontinuitet i arbetslagen för att få till 

ämnesövergripande arbete. Att skolor byter ut sina musiklärare så ofta påverkar arbetet 

mer än man kan tro. Det är lättare att arbeta över ämnena om man känner personen och 

vet hur den arbetar. Obehöriga lärare kan ju bytas bort efter en halv termin och då står 

man där med en ny musiklärare” (Intervju, 2006-04-11).  

 
Även Eva ansåg samma sak, men poängterar att det inte bara är skolans fel. ”Det har ju varit 

brist på utbildade musiklärare och det är ju lätt för en skola att plocka in någon som är kunnig 

inom musik” (Intervju, 2006-03-30). 

 

   

Vilken vinst kan man göra med att integrera etnisk musik i 

undervisningen? 

 

Konkretisering av ämnet och verklighetsanknytning 

 

Alla lärare är eniga om att enisk musik kan exemplifiera och åskådliggöra fenomen på ett sätt 

som annars hade varit svårt. Lotta anser att musiken skapar en större förståelse av det 

upplevda: 
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Styrmedlen för exempelvis religion är ju väldigt tydliga med att eleverna skall få ta del 

av olika kulturella uttrycksmedel och det är ju naturligt att det tas upp. Man kan ju visa 

på hur musiken fungerar i vissa sammanhang, exempelvis ritualer och då blir det ju 

väldigt konkret och påtagligt, det är svårt att inte känna någonting (Intervju 2006-04-

06). 

 

Även Anders anser att musiken, och i synnerhet den etniska musiken kan nå andra nivåer i 

förståelsen av det upplevda. Han anser att man kan skapa ett intresse via musiken som man 

inte kan nå på andra sätt, någonting han har lite svårt att förklara: 

 

Genom musiken kan man skapa något mer, ett större intresse. Man kan spela på 

elevernas känslor eftersom musik oftast handlar om känslan. Speciellt den etniska 

musiken, där så mycket mer än viljan att tjäna pengar uttrycks. Det handlar om känslan 

och det är ju lite svårt att förklara det där. Men jag tror att elever som känner med 

musiken blir intresserade på ett bättre sätt och lär sig bättre. Man kan knyta det till 

verkligheten på ett bättre sätt (Personlig intervju med Anders, 2006-04-11) 

 

Verklighetsanknytningen av ämnet är även viktigt enligt de andra lärarna. Den gör att 

eleverna ser helheter både i och utanför skolans väggar. Enligt Anders är det viktigt att man 

kan knyta den etniska musiken till ett verkligt ämnesområde och göra informationen påtaglig 

för eleverna. Ett av de fåtal exempel på detta som skolan har genomfört handlade om en FN-

temavecka, som av olika anledningar inte riktigt gick så bra som man ville, men där man 

inbjöd en djembespelande7 man som genomförde en trumworkshop under en dag. I det fallet 

kunde man knyta informationen om speciella ämnesområden i olika länder till användandet av 

den etniska musiken vid traditionella tillfällen i de olika länderna. Samtidigt fick eleverna 

pröva spela och kunskapen blev påtaglig för dem. Sara uttrycker det som att: 

 

I vårt FN-projekt hade vi ju bjudit in en kille som spelade djembetrummor och som 

genomförde en workshop. Det är ju sådana saker som eleverna minns. Saker som bryter 

mot normen av all annan undervisning. Den här typen av etnisk musik är ett fantastiskt 

redskap att använda sig av i undervisningen (Intervju 2006-04-03). 

 

                                                
7 Djembe är en slags trumma med ursprung i Västafrika  
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Även Eva anser att ämnen konkretiseras och förtydligas genom användandet av etnisk musik, 

speciellt när det gäller att frammana känslor hos elever. Hon poängterar speciellt vikten av att 

eleverna skall få ta del av andra kulturer och genom musiken väcka deras nyfikenhet. ”Jag 

tror att den etniska musiken fångar elevernas uppmärksamhet, eftersom det är något nytt och 

spännande” (Intervju, 2006-03-30). En ännu större vinst med den etniska musiken, anser Eva 

vara den att nå ut till alla elever. 

 

Nå ut till alla elever 

 

En annan viktig aspekt i integrerandet av etnisk musik och musik rent generellt, är att man 

kan nå ut till alla elever. Enligt Sara och Lotta är detta den absolut viktigaste vinningen man 

kan göra genom att integrera musik i den övriga undervisningen. I synnerhet att man kan nå ut 

till svagare elever. 

 

Det är få elever som inte tycker om musik. Det är bara en fråga om vilken sorts musik, 

men om man då kan använda sig av musiken så blir det lättare för en elev att relatera till 

språk eller religion eller vad man nu arbetar med. Om en elev har svårt med ett ämne 

kan man få mycket hjälp av musikaliska inslag, eftersom alla kan relatera till musik, 

även om det handlar om musik från Australien som de annars inte lyssnar på (Intervju 

2006-04-03). 

 

Hon menar att eleverna lägger fokus på någonting som de anser är intressant och roligt istället 

för att gräva ner sig i ett svårt moment i språkundervisningen. När eleverna fokuserar på 

musiken så kommer språkträningen automatiskt, utan att eleven tänker på det. Enligt Sara 

vinner alla på att använda sig av musik. Eleverna lär sig mer, de tycker att undervisningen är 

roligare och läraren får bättre resultat från eleverna.  

 

Att man kan nå elever med hjälp av musik är någonting Eva verkligen har förstått. Hon anser 

att den etniska musiken har en speciell funktion då hon anser att den är ett bra redskap i den 

mångkulturella skolan.  

 

I dagens skola finns det ju så många elever med etnisk bakgrund. Jag tror att ett bra sätt 

att belysa den globala situationen kan vara genom musik. Det är ju jättebra om man kan 
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utgå utifrån vad eleverna kan och bygga på det. Till exempel kan ju elever från andra 

kulturer ta med musik för att belysa den speciella kulturen (Intervju, 2006-03-30). 

 

Hon anser vidare att det kan vara till stor hjälp för eleven om den kan få visa någonting den är 

speciellt duktig på och intresserad av. ”Jag vet att det kan stärka annars blyga elever, när de 

får berätta om någonting de är speciellt duktiga på” (Intervju, 2006-03-30). Anders är, även 

han, inne på ett liknande resonemang då han pekar på den etniska musikens karaktär. 

 

Musik generellt väcker ju många känslor. Jag tror inte någon människa är helt 

opåverkad som lyssnat på musik. Den etniska musiken är nog snäppet vassare när det 

gäller att frammana känslor. Jag tror att fler elever skulle bli intresserade av främmande 

kulturer genom att få ta del av främmande musik, speciellt om man kan utnyttja elevers 

egna kunskaper, exempelvis elever med invandrarbakgrund” (Intervju, 2006-04-11).  

 

Diskussion 

Jag börjar med att göra en kortfattad sammanställning av det resultat jag har fått utifrån mitt 

syfte och mina forskningsfrågor. Därefter följer en kort presentation av tillförlitligheten i min 

uppsats. Sedan vill jag göra läsarna uppmärksamma på begreppsanalysen och problematiken 

kring begreppet etnisk musik. Avslutningsvis kommer jag att diskutera några, för mig, viktiga 

aspekter av resultatdelen, samt att jag ämnar förankra nyttan av uppsatsens lärdomar och 

kunskaper i min egna framtida yrkesroll. 

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis är resultatet av studien att den etniska musiken knappast används alls i 

undervisning på skolan, vilket egentligen inte var överraskande. Jag kan påvisa att de av mig 

valda lärarna i den specifika grundskolan knappast lyfte in den etniska musiken i sin 

undervisning. Detta beror på ett antal anledningar, vilka jag har listat upp. Bland dem märks 

lärarnas brist på kunskap och vana, rädslan för det okända, bristen på tid, arbete med 

elevdemokrati samt lärarnas och skolans prioriteringar. Trots att lärarna har knapphändig 

erfarenhet av nyttjandet av etnisk musik i undervisningen har de inte ställt sig helt ovilliga till 

att arbeta ämnesintegrerat med etnisk musik. De har snarare under intervjuerna blivit 

upprymda över de möjligheter de sett med att arbeta med etnisk musik. Denna insikt kom från 
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deras reflektioner i samband med den andra frågeställningen om vilken vinst man kan göra 

genom att arbeta ämnesintegrerat med etnisk musik. De kategorier som blev tydligast här 

visade sig vara konkretiseringen av ämnet samt att man lättare kan nå ut till eleverna.  

 

Tillförlitlighet 

 

En viktig aspekt att visa på är bedömningen av hållbarheten av det material som arbetats fram 

vilket jag tänker göra utifrån Johansson & Svedners (2001) mall. Tre viktiga aspekter kommer 

att tas upp med start i generaliserbarheten av arbetet. Eftersom detta arbete är en kvalitativ 

studie med ett begränsat informationsmaterial, och där urvalet bygger på personliga kontakter 

bör man endast se detta som en studie av en skola och inte generalisera någonting. 

Noggrannheten i intervjumetoden utgör grunden för arbetets reliabilitet. Jag har varit väldigt 

noggrann i intervjuerna och försökt hålla dem så jämlika som möjligt, vilket ändå blev lite 

problematiskt då jag intervjuade olika ämneslärare. Frågor som kändes naturliga att ställa till 

de övriga lärarna kanske var helt överflödiga att ställa till en musiklärare, men samtidigt är 

mitt huvudsyfte att förstå hur lärare integrerar den etniska musiken i sin undervisning, vilket 

även är en fråga för en musiklärare som annars bara arbetar med ”reguljär” musik. Den 

kvalitativa metoden har även givit lärarna utrymme att ta upp, för dem, viktiga aspekter av 

undervisningen, då jag försökt undvika att styra de intervjuade. Slutligen kan man fråga sig 

om validiteten i undersökningen. Ger resultaten en sann bild av det som undersökts och täcker 

verkligen resultatet det frågeområde jag avsåg undersöka? Detta kan vara svårt att själv ge 

svar på eftersom man sitter fast i sitt eget tänkande. Bland annat kan begrepp, för mig 

självklara sådana, bli svårtydliga för läsaren av arbetet. Jag har försökt förmedla min analys 

av de viktigaste begreppen i texten och jag vet även att de resultat jag kommit med svarar på 

mina frågeställningar. 

 

Begreppsanalys 

 

En av de största utmaningarna jag ställdes inför under detta arbete var analysen av begreppet 

etnisk musik. Som jag nämnt är det ett omstritt begrepp med en ytterst otydlig avgränsning. 

Begreppet är relativt, beroende på vem som definierar vems musik. Synen på musiken beror 

med andra ord på vem som är åhörare. Musik som för mig kan vara etnisk, kan för en person 

från Albanien vara vanlig albansk musik. Jag tror att begreppet, eftersom det är så löst 

definierat, är subjektivt i den meningen att det man själv, beroende ur vilket perspektiv man 
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lyssnar till musiken avgör om den är etnisk eller ej. För min egen del är det viktigaste med 

definitionen att den i större utsträckning inkluderar musik snarare än exkluderar den eftersom 

jag själv i min framtida yrkesroll vill få en så mångfacetterad undervisning som möjligt. 

Genom att låta definitionen av etnisk musik var så bred har jag gett utrymme åt musik som 

egentligen har egna genrebeteckningar att platsa under det globala paraplyet etnisk musik.    

 

Diskussion av resultatet 

 

Bland de anledningar som jag fann till att lärare inte använde sig av etnisk musik finns det 

ytterligare en anledning som ligger lite utanför de andra. Ingen av lärarna har direkt tagit upp 

den, men alla har nosat på den, i synnerhet i musikläraren. Därför känner jag att jag själv, för 

min framtida yrkesroll, har nytta av att diskutera avsaknaden av läromedel. Musikläraren Eva 

uttrycker att delar av helheten faller bort när lärarna själva lämnas att tolka intentionerna med 

läroplanerna. När man går tillbaka i läroplanshistorien kan man se mycket tydliga 

uppmaningar på vad man skall arbeta med. Från och med Lgr 69 förespråkas en vidgad 

kulturell syn, vilket också syns i visrepertoaren som musikläraren under terminen skall sjunga 

igenom. I den finns den rådgivande visförteckningen med som ett läromedel för läraren att 

använda sig av. Idag finns inga sådana hjälpmedel för musiklärarna och samtidigt lämnas 

lärarna att själva välja undervisningens innehåll. Min mening är att lärarna nu undervisar om 

det de själva känner sig trygga och det de är intresserade av. Detta medför en ojämn 

musikundervisning där elever kan gå miste om viktig kunskap på grund av hur läraren styr 

undervisningen. Ett problem kan vara att om musikläraren saknar kunskapen om den etniska 

musiken när man examineras, är risken stor att man heller inte kommer att använda sig av den 

i sin arbetskarriär. Bristen på initial kunskap i kombination med avsaknaden av intresse för 

den etniska musiken är starka orsaker till att musiken ej används.  

 

Lärarutbildningen spelar naturligtvis en viktig roll i formandet av musiklärarens kunskaper, 

och inte bara avgränsat till musikläraren, vilket en av SO-läraren påvisar. Beroende på hur 

lärarutbildningen prioriterar musiken som ämne och hur mycket man lyfter in den som en 

arbetsmetod medför i vilken utsträckning nyexaminerade lärare får ämnesintegrerande 

erfarenhet och kunskap om att använda musik. För musiklärare kan det spela stor roll, för det 

framtida arbetet, hur mycket man får ta del av etnisk musik under utbildningen. Det har ju 

också framgått att bristen på kunskap är en av de största anledningarna till avsaknaden av 
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etnisk musik i undervisningen. För att motverka detta anser jag att det är av yttersta vikt att 

den etniska musiken verkligen lyfts in i utbildningen och uppmärksammas.  

 

En annan av anledningarna till avsaknaden av den etniska musiken är vanan att använda sig 

av den och i synnerhet vanan av att arbeta ämnesövergripande. En av de intervjuade öppnade 

mina ögon för ett problem som hänger ihop med lärares vana av att arbeta med etnisk musik, 

nämligen att det bland musiklärarna finns en stor del som är outbildade. Intervjupersonens 

erfarenhet av detta problem är att det kan vara svårt att arbeta ämnesövergripande med lärare 

som inte har kunskaper kring styrdokument eller ämneskunskaper. Samtidigt anser 

intervjupersonen att problemet inte slutade där utan att de obehöriga lärarna ofta är tillfälliga 

lösningar som omsätts i stor utsträckning. Man får då ingen kontinuitet i arbetslaget och det 

blir svårt att genomföra gemensamma temaarbeten. Detta är ett problem som också kan 

kopplas till skolans prioritering av ämnet musik. Samtliga lärare uttryckte under intervjuerna 

att musiken hade alltför låg prioritet i skolans verksamhet, allt utifrån brist på tid eller 

budgetpengar till inköp av utrustning. Att obehöriga musiklärare jobbar medför att skolorna 

kan spara pengar på det området och av den anledningen får musiken en lägre prioritet. Detta 

är naturligtvis spekulationer från min sida, men den musiklärare jag intervjuade uttryckte 

samma sak. Samtidigt så menar musikläraren att det inte bara är skolans fel att de låter 

obehöriga lärare uppehålla tjänster, eftersom det råder en brist på utbildade musiklärare.  

 

Då det primära syftet med examensarbetet är att fördjupa den egna kunskapen i läraryrket 

anser jag det berättigat att föra en diskussion kring vikten av att arbeta ämnesintegrerat med 

etnisk musik, vilket jag även kan knyta till min andra frågeställning som handlar om vilken 

vinst man kan göra med att arbeta med etnisk musik. Jag är övertygad om att man kan öka 

musikens prioritet som skolämne om man i större utsträckning kan arbeta ämnesövergripande.  

 

Enligt de lärare jag intervjuat innebär integrerandet av den etniska musiken att undervisningen 

kan verklighetsanknytas på ett naturligt sätt. Användandet av klingande exempel eller att låta 

arbetsområdet utgå från musik medför ett ökat intresse från elevernas sida och en mer 

varierad undervisning, vilket ansågs som positivt bland de lärare jag intervjuat. Jag tror att 

synen tidigare har varit att musik bara är till för stimulans och som ett ”skojigt” inslag i 

undervisningen. Om man kan gå ifrån den synen och istället se musiken som ett ämne likt de 

andra, med samma potential, kommer musiken prioritet att öka. Samtidigt tror jag att man 

måste komma bort från synen på skolan som en institution med olika celler dit man går för att 
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lära sig olika saker i olika sammanhang. Olikheten bör snarare bli en enhet där ämnena flätar 

samman i gemensamma arbetsområden.  

 

Att nå ut till alla elever är ju en självklarhet och någonting man som lärare alltid skall 

eftersträva. Lärarna jag intervjuade ansåg samtliga att musiken är ett bra verktyg i detta 

hänseende, vilket även jag själv instämmer i. Musik är ett tacksamt redskap att använda sig av 

eftersom de flesta människor har något slags förhållande till musik. En av lärarna uttryckte det 

som att det handlar om känslan som musik frammanar hos människor, att det är svårt att inte 

beröras på något sätt, någonting jag själv håller med om. I synnerhet har den etniska musiken 

dessa kvalitéer. Den ger enligt mig själv ofta utrymme till association och väcker känslor och 

tankar. Jag tror att man genom etnisk musik kan fånga upp elevernas uppmärksamhet samt 

väcka deras intresse och på det sättet nå ut till alla elever. Eftersom den etniska musiken har 

så många beröringspunkter i de andra ämnena finns det stora förutsättningar för att utveckla 

det ämnesintegrerade skolarbetet. Detta är även en sak som kommer att påverka musikens 

status som ämne och hur den prioriteras i skolan. Som jag tidigare nämnt tror jag att 

musikämnet skulle prioriteras mer om dess nytta som integrerat ämne lyftes fram. 

 

Framtida forskning inom detta arbetsområde skulle kunna innebära att man ser vilken 

påverkan musiklärarutbildningarna har på nyttjandet av etnisk musik. Det framkom av min 

studie en försiktig kritik gentemot dessa institutioner och vilken kunskap som skapas där. En 

intressant aspekt skulle kunna vara att granska de undervisningsmetoder som lärs ut rörande 

musikundervisning och nyttjandet av musik i annan undervisning. Ytterligare en sak som 

framfördes som kritik, framförallt hos musikläraren, var materialbristen och svårigheten att 

anskaffa arbetsmaterial. För att underlätta detta arbete för musiklärare skulle en databas med 

idéer och information vara av stor nytta. Här ser jag en jättemöjlighet för att underlätta arbetet 

för musiklärare, som ofta arbetar självständigt och inte ha någon annan musiklärare på 

arbetsplatsen att byta idéer med.  
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Intervjuer 

Fyra individuella intervjuer genomförda perioden 2006-03-30 till 2006-04-11. 



 

 

Bilaga 1 intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

Namn: 

Berätta för mig någon gång du arbetat med musik i din undervisning 

På vilket sätt arbetar du då och med vilken slags musik, ge exempel 

Anser du att musik är ett bra medium för ditt ämne. På vilket sätt då? Ge exempel. 

Har du använt dig av etnisk musik i din undervisning ? Om så, berätta? 

Om du inte gjort det, berätta varför. 

Berätta vad du vet om etnisk musik. Hur tror du att elevernas kunskap om den etniska 

musiken är?  

Tror du att det finns fördelar respektive nackdelar med att arbeta integrerat med etnisk musik. 

I vilken utsträckning anser du att det är viktigt att eleverna får ta del av musik från andra 

kulturer? Berätta. 

I vilken utsträckning anser du kursplanerna för ditt ämne inbjuder till att arbeta med etnisk 

musik? Ge exempel. 

Brukar ni arbeta ämnesövergripande på skolan, rent generellt? Ge exempel. 

Hur anser du att musiken prioriteras i skolan idag? Berätta om varför du tror att den 

prioriteras som den gör.  

Ge exempel på hur det skulle kunna bli annorlunda. 

(Vad tror du skulle behövas göra för att öka integreringen av etnisk musik i undervisningen?) 

 

 


