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Abstract 

I denna undersökning undersöktes fyra musiklärares användning av världsmusik och/ 

eller etnisk musik i musikundervisning inom gymnasieskolan. Syftet var att belysa om och hur 

pedagoger integrerar världs- och/eller etnisk musik i musikundervisningen samt att visa på vilka 

möjligheter eller svårigheter som dessa musiklärare ser med att integrera denna. Under-

sökningen fokuserade på musikundervisning inom gymnasieskolan, samt valet av 

lektionsinnehåll med världsmusik och/eller etnisk musik sett ifrån lärarens perspektiv. De 

problematiska aspekterna av begreppet världsmusik utforskades och hur musiklärarna i denna 

undersökning förhöll sig till detta. Undersökningens material utgörs av resultatet från intervjuer 

med fyra yrkesaktiva musiklärare som arbetar med stilar som kan kategoriseras som 

världsmusik och/eller etnisk musik. Pedagogernas intention att integrera världsmusik och/eller 

etnisk musik undersöktes. Resultatet av studien visar att de pedagoger som ingick i 

undersökningen integrerar musik i undervisningen på ett sätt som har sitt ursprung i deras egna 

intresse för den aktuella genren. Eftersom integrering av en ny genre kan ske då arbetsmaterialet 

erbjuder det, kan en integrering av världs och eller/etnisk musik i denna studie ses som att 

lärarnas intentioner genom eget intresse för genren verkar för detta. Pedagogerna i denna 

undersökning hade uppfattningen att om ett intresse kan väckas hos eleverna så skapar det 

möjligheter till att integrera världs- och/eller etnisk musik. Därför arbetade de lärare som ingick 

i denna undersökning också utifrån vad som i första hand – enligt deras egna uppfattning - 

främjade detta. 
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Inledning 

År 2003 antog jag en resa till Indien, målet var P.K. Sulvey Art Academy i Mombay. Jag hade 

bestämt mig för att studera den indiska konstmusiken. Jag hade ingen tidigare kunskap inom 

området utöver att jag hade lyssnat på en del av den mest kända musiken. Min resa och 

studietid i Indien resulterade i att jag fick ett stort intresse för den nya musikkulturen. Efter att 

intensivt studerat den indiska konstmusiken under sex månaders tid hade det gett mig nya 

kunskaper och en bredare förståelse inom området, men även väckt ett intresse för andra 

främmande musikkulturer. När jag reste hem tog jag därför med mig den kunskap jag tagit del 

av. När jag sedan mötte verkligheten i skolan under min utbildning ville jag i relation till detta 

se djupare i den svenska gymnasieskolans undervisning. Mina funderingar var hur andra 

musikkulturer fanns med i undervisningen och på vilka sätt främmande musikkulturer 

integrerades i denna.  

Föreliggande undersökning blev resultatet av mitt möte med en tusenårig gammal musikkultur 

och hur det sedan i mitt möte med den svenska musikundervisningen ledde till frågan om 

integrering av olika musikkulturer i undervisningen, detta sett från en musiklärares perspektiv. 

Jag började därför undersöka hur den svenska musikundervisningen förhåller sig till en 

integrering av olika musikkulturer. Tommy Strandberg påvisar i sin avhandling Varde ljud 

(2007) att musiklärare på ett betydande sätt skurit ned på undervisningstiden för musikhistoria 

och musikteori till förmån för musicerandet, där det praktiska musicerandet fokuseras. 

Diskussioner kring musikens funktioner i samhället förekommer inte heller i någon större 

omfattning i undervisningen. Handledning om passande repertoar och metoder för 

musikhistoria saknades helt i den för avhandlingen aktuella läroplanen, Lpo 94. De 

lärarhandledningar som förekommer visar mer på musicerandet än på musik från olika epoker 

och kulturer. Strandberg befarar genom sina klassrumsstudier att elevernas förmåga att 

kritiskt granska och värdera musik riskerar att reduceras till amerikansk och europeisk 

populärmusik. Detta innebär att musik från andra kulturer och andra tidsperioder helt eller 

delvis kan komma att utelämnas i undervisningen (Strandberg, 2007:355f.). Strandberg visar 

på att detta även gäller andra moment i undervisningen enligt lärarhandledningen: 

När övningar används som är isolerade från musiken och är för teoretiska, kan problem som 

beror på detta val uppstå, sägs det. Undervisningsmoment kan misslyckas, eleverna kan känna 

sig omotiverade och undervisningen blir enahanda. (Strandberg, 2007:161f). 

På musikhögskolor som till exempel i Göteborg och Uppsala erbjuds i dag utbildningar med 

inriktning mot världsmusik och etnisk musik, men hur är det i musikundervisningen inom 

gymnasieskolan? Finns världsmusiken med i undervisningen? och i så fall på vilket sätt? 

I de mål som Gymnasieskolans läroplan, Gy 2011, (Skolverket.se, 2011) vill sträva mot kan 

en koppling till Världsmusik och/eller musik urskiljas. Denna beskriver; 
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Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges 

möjlighet till genrebreddning.” 

Vid mitten av 1990-talet började termen Världsmusik (NE, uppslagsord: världsmusik (2011) 

vinna mark i Sverige samtidigt som en rad nordiska grupper blivit etablerade 

världsmusikgrupper. Världsmusiken har sedan dess tagit allt större plats i skola, media och 

samhällsliv och en tydlig utveckling kan märkas i Sverige sedan begreppet myntades 1987. 

Det finns med andra ord en stor marknad i dag för världsmusik och etnisk musik i Sverige. 

Hur är det med musikundervisning i gymnasieskolan. Håller världsmusik och musik från 

andra kulturer på att försvinna? Håller all musikundervisning på att reduceras till 

populärmusik eller finns det utrymme för annan musik? Hur integreras i så fall så kallad 

världsmusik och etnisk musik in i undervisningen och hur förhåller sig lärare till nämnda 

genrer?  

Problemformulering 

I min undersökning fokuserar jag på musikundervisning inom gymnasieskolan sett ifrån val 

av lektionsinnehåll med fokus på världsmusik och/eller etnisk musik. Det handlar om att 

undersöka den vardagliga praktiken sett från musiklärarens perspektiv. Avsikten är att även 

utforska de problematiska aspekterna av begreppet världsmusik och undersöka hur 

musiklärare inom gymnasieskolan förhåller sig till detta. Eftersom jag antar att världsmusik 

på något sätt är befintligt i musiklärares lektionsinnehåll innebär det att musiklärarnas val av 

innehåll och innehållets behandling kommer att undersökas inom musikämnet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur musiklärare använder världsmusik och/eller 

etniskmusik i musikundervisning i några av Sveriges gymnasieskolor. Ur syftet har följande 

forskningsfrågor konstruerats: 

 Vilka möjligheter eller svårigheter ser musiklärare med att integrera världsmusik eller 

etnisk musik i musikundervisning i gymnasieskolan? 

 Hur kan världsmusik och etnisk musik integreras i undervisningen enligt intervjuade 

lärares uppfattningar? 
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Bakgrund och litteraturgenomgång 

I följande kapitel tar jag upp världsmusikens bakgrund och framväxt, aktuell forskning kring 

definition och problematisering av begreppet världsmusik, pedagogisk forskning samt 

aktuella styrdokument.  

Världsmusik är ett komplext område. Definitionen av världsmusik begreppet som jag kommer 

att använda i denna uppsats, är densamma som beskrivs av Lundberg, Malm och Ronström 

(2000, s. 146): ”När termen ’världsmusik’ används på svenska syftar man oftast på olika 

former av blandmusik. Blandningen har vanligen utgått från traditionell folkmusik som 

förenats med ingredienser från rock, jazz, techno etc.”. Begreppet världsmusik beskrivs alltså 

på detta sätt i första hand som blandmusik. Det innebär att exempelvis etnisk musik blandas 

med en annan genre såsom pop, rockmusik eller Jazz”. I denna studie används begreppet 

världsmusik som den musik som uppstår i blandningen av olika musik och kulturer. 

Världsmusikens bakgrund och framväxt, aktuell forskning kring definition och 

problematisering av begreppet ”världsmusik” 

Lundberg och Ternhag tar i Musiketnologi: En introduktion upp aktuella frågor i diskussionen 

kring begreppet världsmusik. Hur olika människor tolkar begreppet på olika sätt och har olika 

uppfattningar om densamma. En central fråga är vilken sorts musik som ingår och inte ingår i 

genren. De beskriver vidare hur begreppet världsmusik lanserades i slutet av 80-talet av några 

brittiska skivbolag. Detta var då som en samlande rubrik för musik med etnisk anknytning. 

Det har använts för nästan all media buren musik med etnisk anknytning. Det kan ses som att 

begreppet till en början var en samlande beteckning för en oöverskådlig och heterogen mängd 

musik men att det numera har kommit att stå som namn på en genre. Lundberg och Ternhag 

beskriver vidare att genren innefattar musik som grovt sett har rockens form och uttryck men 

också tydligt etniska inslag. Konceptet innefattar begreppet global form och lokalt innehåll 

(Lundberg och Ternhag 2000:159). 

Många artister från flera olika delar av världen producerar idag denna så kallade blandmusik 

och detta framförallt för en västerländsk publik. Intresset för världsmusik har vuxit i samhället 

och den börjar behandlas som en egen genre. Världsmusik har dock funnits i Sverige innan 

begreppet myntades 1987. Redan på 1970-talet experimenterade svenska grupper, såsom Don 

Ellis, med att blanda folkmusik och pop, medan andra blandade olika typer av etnisk musik. 

(Lundberg, Malm och Ronström, 2000). 

Vid mitten av 1990-talet började termen vinna mark i Sverige samtidigt som en rad nordiska 

grupper blivit etablerade världsmusikgrupper. Till dessa hör i Sverige Garmarna, Väsen, 

Hedningarna och Nordman, i Norge det samiska Mari Boine Band samt i Finland Tallari och 

Värttinä (NE, uppslagsord: världsmusik (2011). En av de ledande verksamma 
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världsmusikgrupperna i Sverige i dag är Ale Möller band. Efter enandet om termen 

världsmusik år 1987, har begreppet världsmusik främst syftat på två saker. 

1. Musik från andra kulturer än den västerländska, samt på traditionsmusik från 

västvärlden, till exempel spelmansmusik eller flamenco. 

2. Den musik som uppstår när musiker spelar musik från olika kulturer samtidigt och 

en kulturell blandmusik uppstår (Tiderman, 2002:23). 

Enligt andra forskare och I andra länder kan dock Världsmusikbegreppet ha en annan 

betydelse. Bruno Nettl (2008) beskriver världsmusiken som ren etnisk musik. Han skriver i 

sin artikel att musik är som ett språk. Varje kultur har ett språk och en musik. Liksom det 

finns låneord i varje språk finns det också ”lånad” musik i varje musikstil. Dagens 

globalisering ska inte heller glömmas. Media och internet möjliggör skapandet i blandningen 

av genrer. Världsmusikgenren håller fortfarande på att formas. Begreppet är relativt ungt och 

samma sak gäller genren. Det finns dock flera motståndare till Världsmusikbegreppet och 

dess genre. En av dem är chefen för svenskt visarkiv, musiker och musikvetaren Dan 

Lundberg. Han uttrycker sig om begreppsproblematiken med följande ord:  

Det är onödigt att klumpa ihop all musik som inte är västerländsk i en enda genre. Men har ett 

ord väl börjat användas är det väldigt svårt att stoppa. Idag är det bara att gilla läget 

(Westerman, 2006:17). 

Eftersom musik ofta kopplas till tid och plats kan geografi och historia betraktas som två 

centrala dimensioner i världsmusik. När världsmusik gestaltas på detta sätt hör vi olika 

människor, deras historia och geografi samt de mänskliga relationer som innefattas. Ibland 

beskrivs världsmusik som en reaktion mot annan musik. Det som är tydligast är motsättningen 

emot notbunden klassisk västerländsk musik. Världsmusiken vill på så sätt bryta den globalt 

spridda traditionen av värdehierarkin och kulturell chauvinism. Den koloniala självklarheten 

att etablera västerländsk musik i världens alla hörn ifrågasätts. Världsmusiken ses i och med 

detta i vissa avseenden som radikal. Mot olika kulturers folkmusik har däremot 

världsmusikgenren ett mycket öppet förhållningssätt. Det är mycket vanligt att termen Etno 

förknippas eller sammanblandas med begreppet världsmusik. Detta gäller både europeisk och 

utomeuropeisk folkmusik." (Lundberg och Ternhag 2000:159). 

I Vägar till världsmusiken (Tiderman 2002:26) beskrivs ett annat problem med begreppet 

världsmusik. Tendensen är att vi i Europa vill ha en autentisk exotisk musik från 

andrakulturer. Det ska svänga bra och ha ett klart identifierbart ursprung. I musikernas 

hemkulturer vill publiken däremot ha det senaste och modernaste. Vidare beskrivs det hur 

musiker från till exempel olika länder i Afrika många gånger får finna sig i att ha två helt 

skilda parallella repertoarer, scenklädsel och instrumentuppsättningar. Allt detta beroende på 

den aktuella publikens efterfrågan och tycke kring genren. Om en musikgrupp är etablerad 
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som världsmusikband inom genren kan de göra nästan vad som helst och ändå betraktas det 

som världsmusik. Inom utomeuropeisk musik är det sociala mönstret inte alltid självklart för 

en västerländsk betraktare. Förståelsen kan begränsas av okunnighet, något som är självklart 

på grund av avstånd eller den inlärda världsbilden som kommer från kolonialismen (Tiderman 

2002:26). 

Det kan vara speciellt svårt att se skillnad i klassmässiga hierarkiska relationer mellan olika 

främmande genrer. Det är lätt att musik utanför den västerländska får en generell beteckning 

som till exempel Etniskt eller Folkmusik. Det kan uppstå problem om till exempel en Indisk 

klassisk sångare som kommer från en mycket gammal tradition jämställs med en folkmusiker. 

Missförståndet kan uppfattas som kränkande och i och med situationer som dessa kan mötet 

mellan österländsk och västerländsk musik inte alla gånger sägas ha den ömsesidiga respekt 

som den skulle kunna ha (Tiderman 2002).  

Världsmusiker 

 Det finns musikskapare som kan vara svårdefinierbara i den musik de spelar. En av 

dessa är libanesen Rabi Aboucari som gör musik med både orientaliska och 

västerländska musiker som lika väl passar in under jazz som världsmusik. Det är svårt 

att säga vad hans musik egentligen är. På liknande sätt finns det många andra artister 

som kan vara svåra att placera i en passande kategori. Många gånger hamnar musik 

under en viss kategori trots att den har tydliga inslag av och lika gärna kan stå under en 

annan. Vanligt är också att det ofta är med någon känd västerländsk artist för att på så 

sätt ge trovärdighet till musiken så att den inte är allt för främmande för europeiska 

eller amerikanska öron (Tiderman, 2002).  En artist som mer bestämt passar under 

genren världsmusik är den tidigare nämnda Ale Möller. Han är en av Sveriges mest 

mångsidiga folkmusiker och kompositörer och är aktiv inom en mängd olika 

musikaliska sammanhang. Han har utvecklat nya samspelsformer för svensk folkmusik 

genom grupper som Filarfolket. Han är även känd för att ha fört in ett nytt instrument i 

den svenska låttraditionen: mandolan. Möller spelar även en mängd andra instrument. 

Han har genom ett mångårigt turnerande skaffat sig ett brett kontaktnät med musiker 

från olika delar av världen. Han har även varit delaktig i flera projekt med 

världsmusikanda (Tiderman, 2002).  

Musikkulturer och dess omgivning 

Lundberg och Ternhag (2000) beskriver hur Max Peter Bauman vidareutvecklat förståelsen av 

transkulturell växelverkan i praktiken. Frågan gäller hur traditionella musikkulturer förändras 

i mångkulturella samhällen. De beskriver hur Bauman ser denna fråga i från den traditionella 

musikkulturens perspektiv och tycker sig kunna identifiera tre olika förhållningssätt. En av 

dessa är selektiv respons. 
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Ordet respons beskrivs som en beteckning på en musikkulturs reaktion på sin musikaliskt 

brokiga omgivning. Selektiv respons innebär att vissa musikaliska uttryck tas upp av 

omgivningen medan de traditionella fortsätter att existera i sin traditionella form. Det finns i 

regel en strategi bakom detta handlande. kanske det ibland räcker med ett visst instrument för 

att ge lyssnarna den rätta hem-känslan. Ett exempel i texten är hur nyckelharpan kan utstråla 

folkmusik och svenskhet, trots att musikens sound och stil kan vara långt ifrån den svenska. 

Exemplet visar hur viktiga vissa markörer kan vara jämfört med andra inom musik när det 

handlar om att visa kulturell tillhörighet. Som nämnts tidigare kan en medveten blandning äga 

rum, den selektiva responsen skall höras. Olika element tas in och drag från den a 

musikkulturen ställs mot identifierbara element från andra. Författarna tar upp ett problem i 

det här fallet där ett sådant kontrasttänkande kan uppfattas som normalt. Den medvetna 

blandningen integreras och ses efter ett tag som en självklar del av den a musikkulturen. I och 

med detta har traditionen förändrats. Ett annat problem i användandet av begreppen inom 

kulturmötesproblematiken är att de många gånger inte kan ge uttryck för en komplex och 

oförutsägbar verklighet. Det nämns även hur begreppen med säkerhet kommer att förfinas 

som redskap när man skall ta sig an mötet mellan två eller flera musikkulturer. I själva verket 

har studiet av problemområdet just inletts och författarna menar att mycket därigenom 

kommer att ske framöver (Lundberg och Ternhag 2000). 

Tiderman (2002) beskriver hur världsmusiklaboratorierna som startades av Ale Möller ville 

utöka den tid som musikerna kunde spela tillsammans och därigenom låta nya idéer och nya 

synteser växa fram istället för att de olika musikerna spelar för att sedan skiljas åt efter varje 

sammankomst. En av de artister och dennes musik som jag anser att epitetet världsmusiker 

passar in på är Eric Bibb. Han är en amerikansk bluesmusiker och spelar främst akustisk blues 

med tydliga influenser från äldre deltablues och gospel. Han är son till folksångaren Leo Bibb 

och van att spela musik i gränsöverskridande sammanhang. Det är tydligt hur inslag av 

speciellt utvalda instrument många gånger tar plats i den musik som han spelar i det 

gränsöverskridande mötet med andra musikkulturer. Exempel på olika instrument som 

medvetet tas in är tabla, citar etc. Samtidigt som dessa instrument tar en viss plats i musiken 

så finns den traditionella (blues, gospel) kvar på ett distinkt sätt (Tiderman 2002).  

Emblematisk respektive katalytisk funktion. 

Rubrikens musiketnologiska begreppspar brukar användas för att beskriva musikens olika 

funktioner när det gäller identitetsuttryck. Lundberg och Ternhag (2000) beskriver att 

musiken kan fungera som gemensam nämnare eller som en symbol för samhörighet. På 

samma sätt som flaggor, emblem eller uniformer kan symbolisera organisationer eller 

grupperingar och därigenom deras ideologier och värderingar, så kan även musik och 

musikinstrument fungera som identitetsmarkörer eller emblem. ”Säckpipan kan till exempel 

förknippas med skotsk identitet medan nyckelharpa står för svenskhet”. Lundberg och 

Ternhag (2000:30). Vidare beskriver de hur en grupp människor genom ett gemensamt 

utövande av musik kan känna stark samhörighet trots att de inte behöver ha något gemensamt 
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utöver de känslor utövandet medför. Ett tydligt exempel är en sjungande fotbollspublik som i 

stundens hänförelse känner denna gemenskap trots att de flesta inte träffas utanför fotbollens 

sammanhang. Begreppen beskrivs ytterligare:  

När en grupp vill visa sin tillhörighet inför andra utomstående kan man säga att musiken har en 

emblematisk funktion. Musiken berättar på ett nästan övertydligt sätt med schabloner som ofta 

är historiserande vilken grupptillhörighet musikanterna vill få fram (Lundberg och Ternhag 

2000:30). 

Vidare beskriver Lundberg och Ternhag hur musiken fungerar nästan som ett emblem, en 

fana eller flagga och hur ett sådant musicerande oftast sker i ett sceniskt sammanhang. 

Lundberg och Ternhag beskriver hur många av dagens musikstilar förknippas med grupper 

som definieras via klass- eller rastillhörighet, ålder, fritidsintresse kön och så vidare. De 

kanske tydligaste exemplen finns i ungdomskulturens ständigt framväxande genrer. Inom till 

exempel Hiphop-kulturen är musiken, sättet att prata på, grafitti och hur man klär sig något 

som bildar nya grupperingar över nationsgränserna. Inom pop- och rockmusiken kan man 

tydligt se denna emblematiska funktion. Många musiker är intimt bundna till sitt 

musikinstrument vilket i sin tur ger det personliga uttrycket. Rockmusiken har historiskt 

förknippats med den elektriska gitarren, dess ljud, olika framträdanden, överdrivna uttryck 

och ikonografi. Dessa faktorer, samt ett speciellt sound och förebilder, förknippas med vissa 

genrer och på det sätt som nostalgi verkar inom både pop och rock så har detta medfört att 

vissa gitarrmärken erhållit en särskild status hos gitarrister. Till exempel Gibson LesPaul eller 

Fender Tele- och Stratocaster som spelades av bland annat Jimi Hendrix. Speciellt Fenders 

Stratocaster med dess distinkta form har kommit att bli den gitarr som mest förknippas med 

rockmusiken. Lundberg och Ternhag (2002) menar vidare hur de olika identitetsuttrycken 

även kan rikta sig inåt mot den a gruppen. De beskriver hur musiken i dessa sammanhang kan 

ha en katalytisk exempelvis etniska gruppers sätt att med musiken umgås i olika festligheter i 

sitt nya hemland. Det förklaras att i dessa fall behöver inte musiken vara historiserande 

och/eller symboliskt laddad. Viktigare är då att musiken följer det mode som gäller (Tiderman 

2002). 
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Pedagogik och kulturbegreppet 

I sin avhandling beskriver Strandberg (2007) innehållet i musikundervisningen i skolan och 

hur det praktiska handhavandet kommit att ta plats framför andra områden i 

musikundervisningen. Strandberg refererar även till att utbildningen för musiklärare är 

förändrad, och att kunskaper inom musikhistoria efter 70-talet är marginaliserad. Tidigare var 

jazzmusik, folkmusik och populärmusik eftersatta områdena. Nu är det istället den klassiska 

musiken som är åsidosatt till fördel för den afroamerikanska musiken. Innehållet i 

undervisningen har alltså delvis ändrats och musicerandet har fått en större betydelse än 

tidigare (Strandberg, 2007:356). 

Kulturforskaren Gunnar Svensson skriver i boken Barns rätt till kultur (1993:9) om hur den 

konstnärliga kulturella kvantiteten i vår omgivning blir alltmer omfattande och varierande, 

främst tack vare det omfångsrika medieutbud som finns.  

Det lokala kulturlivet har också fått en ökad aktivitet, då det finns fler bibliotek, gallerier, 

teatrar och musiktraditioner än någonsin förut. Svensson beskriver vidare att det 

mångkulturella svenska samhället också bidrar till ett större kulturutbud. Detta ökar intresset 

för okända kulturer men det ger också en osäkerhet kring vad som är vårt eget kulturarv. 

Svensson menar att barn och ungdomar som inte upplevt kulturella uttryckssätt bara bryr sig 

om program som ger underhållning och väcker sensation. De olika konstarterna och estetiska 

uttryckssätten har inte bara underhållning och glädjeförmedling på agendan, utan finns också 

till för att väcka debatt, skapa oro och få folk att se sig själva och sin omgivning med nya 

perspektiv. Svensson menar att konsten även inbjuder till ett ständigt pågående samtal om 

våra livsvillkor, om mänskliga relationer, om vår gemensamma framtid. Dessa samtal ligger 

till grund för hur samhället och människorna utvecklas. Avgörande för utvecklingen är vilka 

som är med och överför budskapet och hur många som förmår hålla åsiktsutbytet vid liv, 

skriver Svensson. All kultur passar dock inte alla människor. Vi väljer ut vissa delar som vi 

tycker om och väljer bort det vi inte gillar. Väljandet är en viktig del i den demokratiska 

processen och det är ett av kulturens karaktärsdrag, att allting blir föremål för människors 

tyckande. I Sverige arbetas det hårt för att skapa ”kulturell demokrati” och att producera 

färgstark kultur för barn och ungdomar är kanske det allra viktigaste, skriver Svensson. ”Alla 

barn har rätt till kultur, även till den som kräver förberedelse och kunskap” (1993:11). 

Ronström (1993) betonar särskilt musik och dans som viktiga redskap för samspel mellan 

människor. Där kan de utbyta erfarenheter som är både estetiska, moraliska, etiska och 

symboliska. Musicerande och dansande har enligt Ronström särskild potential att skapa 

mening i tillvaron där man får grundläggande uppfattning om och förhållningssätt till tid, rum, 

medmänniskor och miljö. Ronström (1993) grundar sina påståenden på att musik och dans är 

konstnärliga uttryckssystem som är bundna till konventionella sociala mönster: 
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När människor sätter igång med att musicera och dansa, upprättar de bestämda rum– och 

tidsdispositioner, sociala ordningar och hierarkier av olika slag, i enlighet med de konventioner 

och överenskommelser som de bestämmer ska gälla i den aktuella situationen (Ronström, 

1993:59). 

När människor samlas i musik och dans försätts de i ett förhållande till omgivningen som för 

stunden är gemensamt och de kan få ett besläktat sätt att se på tillvaron. Dessa gemensamma 

föreskrifter utgör enligt Ronström (1993) det ”fundament på vilket en viktig del av livsvärlden 

byggs”. Den bakomliggande idén till detta uttalande sammanfattar Ronström i uttrycket 

”interaktion leder till integration”. Ronström påstår att det finns starka skäl att tro att 

konstnärliga uttryck och samhället är förtroligt sammankopplade. Synkronisering av ljud, 

kroppar och rörelser i tid och rum kan integreras med erfarenheter och sinnliga upplevelser. 

Kopplingarna kan dock inte ses som logiskt/matematiska eller mekaniska i den meningen att 

konsten beskriver samhället eller att konsten kan reduceras till ”kulturprodukt”. I stället kan 

man se konstuttryck som en oberoende oas i samhället där aktörerna skriver sina lagar vilket 

leder till att förhållandet mellan konsten och samhället blir interaktivt. Människan beskrivs 

här leva i och påverkas av samhället samtidigt som hon själv styr dess struktur med kulturella 

och konstnärliga medel Ronström (1993). 

Johan Fornäs skriver i Ungdomskulturen och musiken att Ziehes teorier om skolan som ett 

offentligt rum. Det var under 1980–talet som den svenska kulturanalytikern Johan Fornäs 

började varna för skolans integrering av rockmusik i skolundervisningen. Fornäs ansåg att 

rockmusiken var en motkultur och att denna uttrycksform inte stämde med skolans 

värdegrund. Fornäs bedömde att om rockmusik institutionellt koloniserades, skulle 

rockmusiken tappa sitt väsen. Ungdomarna skulle därmed söka sig till allt extremare estetiska 

och ideologiska uttrycksformer genom gränsöverskridandet inom den dittills utforskade 

musiken. Fornäs anser att elevens utveckling är uppbyggd av tre olika sfärer, varje sfär är 

viktig för elevens utveckling och identitet. De tre sfärerna är: 

1. Familjen  

2. Skolan 

3. Fritiden  

Detta stämmer med Ziehes tankar om att skolan måste skapa ett offentligt rum, där elevens 

identitetsarbete erbjuds skilda forum. Familjen och fritiden representerar det redan kända och 

skolan det icke redan kända. Fornäs kritiserar att pop– och rockmusik undervisas i skolan. 

Han anser att dessa musikgenrer har ett pedagogiseringsproblem. Enligt Ericssons tolkning av 

Fornäs tar rockmusiken avstånd mot det etablerade och är en reaktion mot samhällssystemet. 

Ericsson menar att poängen med viss rockmusik är ju att utgöra en motpol mot 

etablissemanget och en integrering skulle då innebära att ungdomarna fick söka sig till nya 

extremare musikformer. Enligt Fornäs ska karaktäristiska aspekter vara besvärliga att utveckla 
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när skolan integrerar elevens specifika intresse. Fornäs listar fyra punkter (Ericsson 2001:63) 

som är svåra att uppnå vid undervisning i elevens ”egen musik”:  

1. Autonomi 

2. Njutning 

3. Självutvidgning 

4. Gruppgemenskap  

Fornäs anser att skolans försök till att integrera elevens personliga intressen – som exempelvis 

hårdrock – i musikundervisningen skulle verka negativt istället för att hjälpa eleven i 

identitetsarbetet. Rocken som, från elevens synpunkt, stod för en reaktion mot 

etablissemanget och skolans värdegrund, skulle då avväpnas. Lärlingen skulle enligt Fornäs 

överge sitt intresse för rockmusiken och söka sig till alltmer extrema uttrycksformer (Ericsson 

2001:63). Det finns liknande kritiska tankar om att integrera populärmusik i 

musikundervisning i Ericssons presentation av kulturanalytikern Fredric Jamesons arbete 

(ibid.). I denna påpekar Jameson att om systemet (i detta fall skolan) integrerar motkulturerna 

med välvilja, förlorar motkulturen sin kraft och sammanförs med systemet. Fenomenet går 

tydligt att se i modern tid, där hip–hopen som till en början var en underground–kultur, 

assimilerats in i systemet. Artister som Eminem och Jay–Z hörde i början till subkulturen i det 

amerikanska samhället. De anpassade sig till musikindustrins krav och förlorade därigenom 

sin kraft som en motkulturell uttrycksform. Detta hände även med gangsterrappen på 90–talet. 

Gangsterrappens grova texter om droger, kriminalitet och mord tappade snart sitt grepp som 

motkultur genom att den blev accepterad av MTV, som gjorde att den blev en del av systemet, 

påstår Jakobsson. I ljuset av Fornäs och Jameson, kan skolans välvilja att tillämpa hip–hopen 

och rockmusiken i musikundervisningen, ses som ett försök från systemet att avväpna 

motkulturens kraft. 

Lindgren och Öhrström (1992) menar att vi människor blir konsumenter och mättade med 

musik, men musiken får inte användas på samma oreflekterade sätt i skolverksamheten som 

den används i samhället. Somliga upplever att musiken i samhället till stor del används till 

avkoppling och som underhållning. Den kultur vi lever i gör oss till passiva 

lyssnarkonsumenter, en anledning till att vi blivit just lyssnarkonsumenter kan bero på att vi 

inte förstår budskapet av känslor och tankar som musiken förmedlar, vi kan inte tala språket 

(Lindgren och Öhrström 1992).  

Didaktik 

Lindström och Pennlert uppger att ”pedagogisk forskning visar att yrkesskickliga lärare är den 

enskilt viktigaste faktorn när det gäller elevers lärande i skolan” (2009:9). För att lyckas som 

lärare måste man förutom att ha adekvat ämneskunskap, socialförmåga även besitta didaktisk 

skicklighet. Här följer ett urval av didaktiska och ämneskompetenser i punktform, som 

Lindström och Pennlert tagit fram tillsammans med lärarstudenter vid Umeå universitet.  
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 Läraren kan tolka styrdokument och formulera preciserade mal för undervisningen. 

 Läraren har a relevanta kunskaper i ämnet och kan transformera sina kunskaper till 

innehåll i undervisningen.  

 Läraren har kunskaper om ämnet, t.ex. om hur ämnet är uppbyggt och har utvecklats. 

 Läraren kan se kopplingar mellan olika ämne som raden och integrera dessa i 

undervisnings och lärandeprocesser (Lindström och Pennlert, 2009:39f).  

 Enligt Jank och Meyer (1997) är det mycket viktigt att reflektera och analysera över 

sin egenundervisning, och de a undervisningsrepertoarerna, förutom över vad och hur 

har eleverna lärt sig? Undervisningsrepertoarer är det som läraren gör i klassrummet, 

har vana med, känner sig trygg med och vet att det fungerar (2009:39.f).  

Teorikunskapens styrka ligger just i det att man kan ifrågasätta och reflektera över 

handlingsrutinerna i undervisningen, inte sa mycket i att man ges möjlighet att utveckla ny 

och bättre praktik (Uljens, 1997:24).  

När läraren planerar undervisningen har han/hon en ambition att lära eleverna något, där 

denna strävan betecknas som det avsedda lärandeobjektet (Marton och Morris, 2002). 

Lärandeobjektet ses således ur lärarens perspektiv. Detta objekt är föränderligt och kan 

komma att modifieras på grund av dynamiken i undervisningssituationen. I undervisningen 

organiserar och strukturerar läraren undervisningen så att ett visst lärandeobjekt kan erfaras av 

eleverna. Det manifesta lärandeobjektet konstitueras i undervisningssituationen av lärare och 

elever. De betingelser genom vilka lärandeobjektet presenteras av läraren visar vad som är 

möjligt för eleverna att lära. Det som eleverna har med sig då de lämnar klassrummet 

definieras som det levda lärandeobjektet. Här ses lärandeobjektet ur ett elevperspektiv i form 

av undervisningens resultat, det vill säga vad eleverna faktiskt lär sig (Rovio-Johansson och 

Lumsden, 2007).  

I Svensk mångfaldspolitiken kritik från vänster av Göran Adamsson (2014) görs en 

genomgång av begreppet mångfald. Begreppet beskrivs spela en central roll i den 

postmoderna riktning som brukar benämnas multikulturalism.  Mångfald och 

multikulturalism, sägs det i denna, vara progressiva idéer med tydlig vänsterprägel. Därför ses 

kritiken som reaktionär och rasistisk. Mångfaldens roll inom svenska universitet har studerats; 

dels i Mångfald i högskolan, socialdemokratins rapport från år 2000 förespråkar att lärosätena 

bör utgå från multikulturalism. Anti-rasismen påstås här vara mångfaldens paradnummer. 

Adamsson vill visa att ryktet är oförtjänt och att i själva verket multikulturalismen innehåller 

en mängd egenskaper som vetter mot rasism som t.ex. mystifieringen av den etniska gruppen 

och den tunna hinnan mellan etnicitet och nationalism. 
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På så sätt vill det visas på att multikulturalister ersätter rasism mot andra kulturer med 

fascination och nyfikenhet. Här menar Adamsson att man i båda fallen ”sätter 

minoritetsgruppen på piedestal för avsky eller idealisering och utestänger den därmed från 

normalt mänskligt liv” (Ibid, 178). Adamsson för diskussionen vidare och ställer frågan om 

mångfald förhindrar högerextremism och menar att svaret inte är självklart. Genom att ge 

efter för moralism och känslosamhet trivialiseras mångfaldsdiskursen och banar på så sätt väg 

för rasism menar Adamsson. Han menar vidare att intensifiering av mångfaldspolitik inte 

innebär att förståelsen för högerextremismen fördjupas utan att i stället känsloretoriken 

intensifieras. 

Adamsson ställer frågorna om mångfaldsideologin legitimeras och på vilket sätt, förespråkas 

det generellt en ideologisk normativitet? Normativ mångfald, som beskrivs av Adamsson, 

handlar om att skapa ett samhälle som inte endast är utan också fungerar mångkulturellt, 

mångfald bejakas, och främlingsfientlighet bekämpas. 

Riktlinjer och styrdokument 
I följande kapitel tar jag upp aktuell information som kan kopplas till undersökningens 

område. Detta görs från Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna: Lpo94 och Lpf 94 (Skolverket.se). 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet: Lpo94 (Skolverket.se) kursplanen för musik 

nämns det på ett antal olika sätt hur musik och musikundervisningen har en anknytning till 

andra kulturer. I inledningen beskrivs hur musiken är djupt förankrad i människan och hur 

denna i rika och varierande former genomsyrar alla kulturer.  

Styrdokumenten nämner vidare att i dagens internationella ungdomskultur förenas musik och 

text, ofta i kombination med bild, till nya uttrycksformer som speglar och påverkar den 

växande individens livssyn. Det beskrivs hur denna musikerfarenhet i musikämnet sätts in i 

ett nytt och bredare sammanhang och att Detta ger fördjupad kompetens att analysera och 

värdera musikupplevelser. Men även att se ämnesövergripande samband och kulturella 

skillnader samt att själv bli aktiv i ämnet genom eget musicerande och skapande. Vidare 

nämns hur musik är en del av kulturarvet. Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning 

och lägger en grund för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv. Det beskrivs även hur 

utbildningen syftar till att ge ett historiskt perspektiv på musik för att låta eleverna uppleva 

och förstå att musik är ett socialt och allmänkulturellt redskap som används på olika nivåer. 

Detta nämns som allt ifrån vardagligt bruksmusicerande till konstnärlig utövning och att 

musik också är ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt 

underlättar integration och samverkan i skola och samhälle. I de mål som läroplanen strävar 

mot kan samtliga punkter på olika sätt tydligt anknytas till världsmusik och musik från andra 

kulturer. 

Styrdokumenten nämner olika strävansmål mot och att eleven ska:  
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…bli förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess 

funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker. 

Vidare beskriver Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo94 att en strävan mot att 

eleven skall utveckla sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker 

och genrer, sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt 

för andra människors musikpreferenser. 

Det beskrivs vidare hur musikens gränsöverskridande karaktär kan ge eleverna möjligheter att 

samverka i gemensamt musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund och att detta 

gör ämnet till ett socialt viktigt instrument i skolan. Det nämns även i detta avseende att IT 

ger förändrade förutsättningar för samarbete och global musikkommunikation över nätverk. 

I mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret nämns i Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet Lpo94 (1994) att Eleven ska: 

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

kunna reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens svenska samhälle. 

I de mål som Gymnasiekolans läroplan, Gy 2011, (Skolverket.se, 2011)vill sträva mot kan vi 

se en koppling till världsmusik och/eller musik från andra kulturer i inledningen nämns att 

musik finns i alla kulturer och att den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och 

känslomässigt. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter 

beskriver Gy 2011 att eleverna ska ges möjlighet till genrebreddning. 

Vidare nämns hur undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas 

inom ett antal olika områden. Ett av dessa går tydligt att koppla till undersökningens område 

Världsmusik och/eller etnisk musik. Det beskrivs att eleven ska ges möjlighet till att utveckla 

”Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer”. 
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Metod 

I detta kapitel redogör jag för val av forskningsmetod, hur materialinsamlandet genomförts, 

etiska överväganden samt hur jag valt intervjupersoner.   

Val av forskningsmetod 

För att få svar på mitt syfte strävade jag efter att få djupa och ingående svar. Den kvalitativa 

intervjun ansåg jag därför vara den mest lämpliga metoden för att uppnå detta mål och det 

som passade för forskningsfrågorna i detta arbete (Esaiasson 2007). 

Insamlandet av material har skett genom intervjuer med fyra musiklärare, som samtliga är 

aktiva musiker och på olika sätt har en koppling till världsmusik och/eller etnisk musik. 

Resultatet av intervjuerna samt den litteratur som är kopplat till ämnet har legat till grund för 

slutsatser och uppsatsens tillkomst. 

I den kvalitativa intervjumodellen produceras kunskap i en växelverkan mellan utfrågaren och 

personen som utfrågas, informanten. Metoden utgår från strukturerade frågeområden medan 

följdfrågorna kan skifta efter hur de olika intervjusituationerna utvecklas (Kvale och 

Brinkmann, 2009:98). Eftersom pauser och betoningar som uppstår är viktiga för förståelsen i 

denna intervjuform är det vanligt att inspelning sker. Efter detta transkriberas intervjuerna 

ordagrant i sin helhet eller i bitar. Avsikten är att få informanterna att ge så utförliga svar som 

möjligt (Johansson och Svedner, 2006:42ff).  

Det finns en mängd olika sätt som intervjuer kan utformas och genomföras på. En intervju 

kan till exempel variera i graden av standardisering. En hög grad av standardisering beskrivs 

av Jan Trost (1997) som att så lite variation som möjligt bör förekomma vid de olika 

intervjutillfällena. Samma frågor skall ställas med samma tonfall utan förklaringar, eller 

samma förklaringar till alla. En låg grad av standardisering innebär i princip det motsatta. 

formuleringar görs till exempel efter den intervjuades språkbruk, frågorna ställs i den ordning 

de passar och den intervjuade kan styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras beroende av 

tidigare svar. Trost (1997) redogör även för användandet av så kallade ostrukturerade frågor. 

Detta innebär att svarsalternativen inte är fasta. Detta var i intervjuerna något som utgjorde 

möjlighet till låg grad av standardisering vilket också eftersträvades. 

Jag tillämpade hög grad av standardisering vid intervjuerna. Endast i början och slutet av 

intervjuerna användes en låg grad av standardisering. Intervjuerna spelades in och de partier 

som var aktuella transkriberades sedan ordagrant. Intervjuerna var alla cirka en timme långa. 

Genomförande, materialinsamling och analys 

Eftersom det inte alltid finns musiklärare som har ett eget intresse och undervisar i 

världsmusik och/eller etnisk musik innebar det en utmaning att hitta respondenter som 

uppfyllde kraven för denna undersökning. Detta kunde genom egna kontakter uppnås och de 
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önskade respondenterna kontaktades efter att intervjuerna utformats. De informerades om 

studien och dess ändamål. Efter att de tackat ja till frågan om deltagande i studien bestämdes 

datum och tid för intervjuerna.  

Kvale (1997) menar att ”Det vanliga är att den bandade intervjun skrivs ut till en skriftlig 

text” (s. 149). Detta gjordes ordagrant i de delar som jag ansåg vara aktuella för 

undersökningen. Med utgångspunkt från det transkriberade materialet gick jag igenom 

intervjuerna. Detta för att hitta gemensamheter och skillnader i svaren hos respondenterna. 

Teman, skillnader samt variationer av svar var det jag sökte i informanternas uttalanden. Jag 

skapade sedan rubriker som kategoriserade och täckte den information som var relevant för 

undersökningens syfte och forskningsfrågor (Johansson och Svedner 2006; Kvale1997). 

Kategorierna som skapades var följande; 

 Världsmusik i undervisningen 

 Lärarnas syn på världsmusik 

 Lärare och elever 

Informanterna har själva valt var de skulle intervjuas. Detta för att möjliggöra en miljö där de 

känner sig trygga och avslappnade. I resultatredovisningen har alla deltagare tilldelats 

fingerade namn och är på så sätt anonyma. 

Genomförande av materialinsamling 

Efter att jag tagit del av aktuell forskning inom områdena världsmusik och pedagogik inom 

musikundervisning genomfördes intervjuerna. Syftet med dessa intervjuer var att ge en 

tydligare inblick i hur musiklärare resonerar och förhåller sig till världsmusik och etnisk 

musik och hur de utformar och genomför sin undervisning utifrån ett sådant lektionsinnehåll.  

Urval 

Att lärarna arbetar på olika skolor har varit ett av kriterierna. Detta beskrivs av Trost (1997) 

som strategiskt urval. Valet av antal respondenter i undersökningen styrks av Trost (1997) 

som skriver att fyra till fem kan vara ett lämpligt antal. Jag har kommit i kontakt med de 

önskade informanterna genom ett eget kontaktnät. Mitt val av respondenter utgjordes av fyra 

yrkesaktiva musiklärare som arbetar med stilar som kategoriseras som världsmusik och/eller 

etnisk musik. Urvalskriterierna innebar att lärarna skulle ha minst 3 års arbetslivserfarenhet 

som musiklärare, vara anställda inom gymnasieskolan, ha erfarenhet av musikundervisning 

med världsmusik och/eller etnisk musik samt att ha en högskoleutbildning som musiklärare. 

Beskrivning av respondenter 

Ett antal urval har genomförts i studien. Här beskrivs de respondenter som ingått i 

undersökningen. Musiklärarna som ingår i studien har fått de fingerade namnen Magnus, 

Robert, Johanna och Gunilla.  
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Johanna är utbildad gymnasie- och grundskollärare i musik. Hon har arbetat i sju år som 

musiklärare varav tre år på högstadiet och fyra år på gymnasiet. I Johannas heltidstjänst ingår 

musikundervisning inom estetiska programmet, i kurserna ensemble, arrangering och 

komposition. Skolan är belägen i en större tätortskommun. 

Magnus är utbildad ämneslärare i musik och engelska. Han har arbetat som musiklärare i tre 

år. Hans heltidstjänst inom gymnasieskolan innebär undervisning i kurserna Estetisk 

verksamhet, Individuellt val, samt Ensemble. Magnus har själv valt de ämnen han undervisar 

i. Gymnasieskolan där Magnus arbetar är belägen i en landsbygdskommun. Skolan har inget 

musikestetiskt program. 

Robert är utbildad instrument- och ensemblelärare i musik samt historielärare. Hans 

lärarexamen innehåller en fyraårig utbildning. Han har arbetat i fyra år som musiklärare och 

arbetar heltid på skolan. Robert undervisar inom gymnasieskolans Estetiska program, gren 

musik, i kurserna Gitarr, samt Pop/Rock Ensemble. Skolan han arbetar på ligger i en 

tätortskommun. 

Gunilla som är utbildad ettämneslärare i musik för grundskolan och gymnasieskolan har 

arbetat sju år som musiklärare inom gymnasieskolan. Hennes tjänst omfattar heltid. Skolan är 

belägen i en tätortskommun. 

Etisk hänsyn 

Undersökningen skedde enligt Johanssons och Svedners 47 etiska principer. Deltagandet var 

frivilligt och respondenterna informerades om ämne och syfte i forskningen innan 

intervjuerna utfördes. Samtliga respondenter och de skolor de arbetar på är anonyma. 

Informanterna fick en försäkran om att inget av det som sades under intervjun på något sätt 

kommer att spridas, annat än i form av vad som är nödvändigt som underlag för detta arbete. 

Det gavs en intygan om god forskningsetik om konfidentialitetskravet. Det innebär att jag så 

långt som möjligt döljer identitet, skolor och orter, samt att underlaget lagras oåtkomligt för 

andra tills dess jag beslutar att förstöra det. I transkriptionerna av intervjuerna används 

kodnycklar för namn, skolor och orter (Johansson och Svedner, 2006:44). 
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar jag resultat och analys av intervjuerna utifrån syfte och 

forskningsfrågor som är uppställda i undersökningen. Jag har delat upp resultatet i tre 

huvudteman. Dessa analyseras och sätts samman med reflektioner över den teori som tagits 

upp i teorikapitlet och tidigare forskning för att sedan avrundas med en diskussion. 

Lärarnas syn på Världsmusik 

I frågan om vad världsmusik innebär för lärarna och hur de ser på begreppet världsmusik 

anser Magnus att själva begreppet är lite förvirrande. Det kan betyda så mycket, till exempel 

musik från hela världen, eller en sorts musik från en viss del av världen. Det beror nog på 

vilka kunskaper man har inom området säger han. Själv anser Magnus att han har viss 

kunskap. Möjligen på grund av sitt intresse: 

Jag vet att det är en diskussion om själva begreppet, om det är en genre och så vidare men själv 

använder jag begreppet ganska fritt och ser världsmusiken mera som blandad musik från olika 

delar av världen. 

Han berättar vidare att han försöker låta sina elever få lite inblick i området även utöver själva 

musicerandet men påpekar att han inte försöker påtvinga några åsikter. 

Robert menar att världsmusik är något som han ställer sig ganska öppen till. Han menar att 

han kan använda begreppet lite olika beroende på situationen:  

Eleverna vet sällan något om själva diskussionen inom området och därför tror jag också att det 

är bra att lämna dörrarna öppna och att de själva får skapa en uppfattning säger han.  

Han uttrycker även att han tycker det är svårt att definiera begreppet. Det blir liksom bara en 

blandning av all musik. ”Jag tror att jag oftast ser det som blandmusik från olika kulturer. Det 

är nog så jag använder begreppet också”, säger Robert. 

För mig har det aldrig varit viktigt att definiera världsmusik begreppet säger Johanna: ”Det 

har nog handlat mer om vad världsmusik är. För mig kan världsmusik vara allt från all sorts 

blandmusik till en specifik musik från en speciell kultur”. Hon anser även att begreppet är 

svårt och känner till att det är omdiskuterat men ger sig inte gärna in i den diskussionen. 

Gunilla menar att det inte spelar så stor roll hur hon förhåller sig till begreppet och vad det är. 

Hur jag ser på det tror jag inte spelar så stor roll i undervisningen. ”Jag presenterar olika 

infallsvinklar för mina elever utöver musicerandet och då kan de själva skapa sin 

uppfattning”, uppger hon. Begreppet ser hon som ganska relativt alldeles beroende på 

situationen. Hon ser världsmusik som blandad musik från hela världen. Eller blandning av 

vissa musikstilar. ”Det är så brett, svårt att definiera. Människor träffas och spelar musik och 

då händer det”, uppger Gunilla. 
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På frågan om vad som skiljer sig i undervisningen i musiklektioner med innehåll världsmusik 

och eller etnisk musik från den traditionella musikundervisningen menar Magnus att han 

under sådana här lektioner med tema som till exempel Latinamerikansk musik har kunnat se 

stora fördelar med att planera detta utförligt med tydliga mål, innehåll och metoder. ”Jag tror 

att man lätt kan missa det när man undervisar i nya genrer och musikstilar i musikämnet”, 

säger Magnus. Han menar att det kan vara lätt att ha allting i huvudet när man gjort det så 

många gånger. Magnus anför vidare att det blir tydligt hur man lättare kan se och utveckla sin 

roll som pedagog genom att planera mer i arbetet – vilket var något han tyckte att han hade 

möjlighet till i det här fallet, men också att det var ett krav genom introduktion av genren. 

Robert uppger att när han undervisar i den här genren tycker han att det är lättare att väcka 

elevernas intresse. Men det kan i och för sig bero på mitt intresse också säger han. Han menar 

också att han lägger ned mer tid i planeringen och att det då också blir bättre kvalité på 

innehållet. ”Jag tycker att det är bra med nya musikstilar från andra kulturer i undervisningen, 

speciellt för att det ger eleverna en bredare förståelse av musik och den relation den har till 

olika kulturer”, säger Robert. Han menar att det också är bra när man kan utveckla kunskaper 

på både traditionella pop- och rockinstrument, men också nya instrument från andra kulturer 

och musikstilar som eleverna vill prova på. 

Johanna beskriver att när det gäller de metoder som hon tillämpat under lektionen upplever 

hon att det ger en tydligare struktur genom mera utförliga förberedelser både för sig själv när 

det gäller genomgångar och introduktionen av nya instrument och spelstilar, men också att 

eleverna får möjlighet att enkelt ta del av en ny musik som också väcker intresse för en ny 

genre. 

Gunilla menar att det alltid är kul med något nytt i musiken och att hon märker det hos sina 

elever. ”De har roligt tillsammans och när det är en ny musikstil blir det mer lika villkor för 

alla”, menar hon. Hon menar också att dom har mera lika förutsättningar när det gäller 

instrumentkunskap. För att en lektion ska bli bra menar Gunilla att det förutsätter att läraren 

har ett intresse och är engagerad. Då kan denne inspirera helt naturligt. ”Till och med de 

elever som säger att dom inte är intresserade blir intresserade och så… då ser jag dom spela 

med tillslut”, uppger Gunilla.  

Sammanfattningsvis kan vi se att respondenternas syn på världsmusik och världsmusik 

begreppet skiljer sig mycket lite åt. De har alla en relativt obunden syn på hur begreppet kan 

användas och hur de använder världsmusik i sin undervisning. Framför allt är det tydligt hur 

de alla är medvetna om problematiken kring begreppet och att de lägger vikt vid att eleverna 

själva får skapa en egen uppfattning. De uttrycker alla att de upplever begreppet som 

svårgripbart och att de medvetet inte ger sig in i debatten. Samtliga respondenter menar att det 

blir tydligt hur de lättare kan se och utveckla sina roller som pedagoger genom att de planerar 

mer inför dessa lektioner.  
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De beskriver alla hur de vill ge eleverna möjlighet att själva skapa en uppfattning om 

begreppet och vad världsmusik är. 

Det framkommer även att samtliga respondenter ser världsmusik som så kallad blandmusik. 

Även att etnisk musik förs in i undervisningen med mål att blanda denna med den traditionella 

pop och rockmusiken, styrker påståendet att synen på världsmusik i Sverige i första hand ses 

som blandmusik. Ingen av respondenterna nämner däremot folkmusik och att den har en roll i 

sammanhanget. Det är dock mycket sannolikt att samtliga respondenter har kunskap inom 

folkmusikens område, när de alla bär ett stort intresse för musik inom världsmusikgenren och 

musik från olika kulturer.  

Världsmusik i undervisningen 

I frågan om vilka mål som finns i undervisningen med tema världsmusik och/eller Etnisk 

musik menar Magnus att hans lektioner i många sammanhang när det gäller introducerandet 

och planeringen av nya musikstilar har grundläggande mål som till exempel att utveckla 

förmåga till samspel och att tillsammans kunna fungera som ensemblegrupp. Det finns också 

fler mål i och med en ny genre menar han. Till exempel att bredda sin kunskap i andra 

kulturer och att öka förståelse i lyssnandet till ny musik. 

Robert nämner på liknande sätt att han använder världsmusik i sin undervisning för att ge 

eleverna en bredare förståelse utöver den västerländska pop och rock-traditionen. Även om 

den är den mest efterfrågade så tar jag då och då med annan musik i lektionerna säger han. 

Han tycker att det ger eleverna möjlighet att utvecklas musikaliskt. Speciellt om man kan få 

dem intresserade. 

Johanna beskriver också sina mål med att undervisa i den här musikgenren och att det framför 

allt är att ge eleverna möjlighet till att få en bredare inblick i musikämnet. Hon menar att det 

finns så mycket mer än det som eleverna vanligtvis efterfrågar med utgångspunkt från vår 

traditionella Pop- och rockmusik. Johanna säger också att hon vill föra samman olika kulturer 

och att det finns många elever med olika kulturella bakgrunder i många av hennes klasser. 

När Johanna ibland haft klasser där eleverna inte talat samma språk menar hon att hon kan se 

fördelar med musiken och hur den kan föra människor närmare varandra. Hon beskriver hur 

det blir en bra känsla och en trevlig atmosfär i klassrummet. 

Gunilla talar också om intresset och att hon använder den här musikgenren för att väcka 

elevernas intresse för nya musikkulturer. Det tror hon också kan göra så att de blir 

intresserade för andra kulturer också generellt. Hon menar att eleverna utvecklas mycket mer i 

mötet med en främmande musik och om hon kan väcka ett intresse så blir det en ännu större 

utveckling hos eleverna. ”När intresset är väckt så blir det en fortsatt automatisk utveckling 

och då tar eleverna reda på saker själva”, menar Gunilla. 
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På frågan om hur lärarna ser på det här lektionsinnehållet utifrån läroplanen menar Magnus att 

många av dessa mål är självklara och att de ofta utgör mål i undervisningen och i läroplanen 

på olika sätt. ”Det är väldigt tydligt för mig hur en lektion med världsmusik och etnisk musik 

kan göra det möjligt att se fler mål utöver detta och att kunna utveckla innehållet i lektionerna 

på många sätt”, säger Magnus.  

Robert säger att han utgår från läroplanen, men när han introducerar något nytt så blir målen 

fler och dessutom blir de enligt honom ofta mer utvecklade.  

Även Johanna menar att många mål som finns i läroplanen också finns med i dessa lektioner. 

Till exempel att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att spela tillsammans i ensemblespel 

eller att få kunskaper om de olika instrumenten. 

Gunilla beskriver att hon introducerar nya musikgenrer för sina elever för att ge dem 

möjlighet att utvecklas på nya sätt än det som läroplanen erbjuder. ”Jag vill inte säga att den 

är begränsande, men jag tror det är väldigt mycket upp till läraren vad som görs utöver det 

som läroplanen visar på”, uppger hon. 

Magnus beskriver några mål som finns i sina lektioner utöver läroplanens: 

Några exempel är hur eleverna får insikt i den nya musikkulturen och på så sätt utvecklar de 

också sitt musicerande. Det kan också vara sättet man spelar på. Till exempel en större 

slagverksensemble där elevernas förmåga att spela rytminstrument tillsammans är en av 

förutsättningarna för att det ska bli ett bra samspel. 

Robert uppger att det till exempel kan vara att utveckla samspel på en djupare nivå i 

ensemble. ”När det är en ny genre så blir det många fler saker som inverkar som spelteknik 

eller helt nya taktarter som ställer helt andra krav på eleverna”, menar Robert. 

Johanna beskriver att ett mål som hon gärna fokuserar på är improvisation. Hon anser att 

eleverna får möjlighet att utvecklas på ett helt annat sätt om de får möjlighet att prova det. Där 

för har hon ofta med det momentet och då förenklar hon innehållet och fokus blir på 

improvisationen.  

Gunilla ger gärna sina elever möjlighet att prova spela instrument som de med säkerhet inte 

provat tidigare. ”När det blir ett direkt möte med kulturen och musiken från andra länder då 

ser jag hur de utvecklas på ett helt annat sätt”, uppger hon. Gunilla beskriver  

 även att hon brukar använda sina egna kontakter som ibland kommer som gäst och berättar 

om musik från till exempel deras hemland, hur musiken blandas med pop musik och så 

vidare. 

Sammanfattningsvis visar det att musicerandet tillåts ta en större plats i undervisningen än 

moment som innefattar till exempel teori eller musikhistoria. Detta tyder på att Strandberg har 
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rätt när han beskriver hur innehållet i undervisningen delvis har ändrats och hur musicerandet 

har fått en större betydelse i skolans musikundervisning (Strandberg, 2007:356).  

Det är dock inte uteslutet att moment som innehåller musikteori och/eller musikhistoria även 

används i lektioner med tema världsmusik och/eller etnisk musik av musiklärarna i studien. 

Strandberg menar dock att det ibland innebär att musik från andra kulturer och andra 

tidsperioder helt eller delvis utelämnas i undervisningen. Respondenternas beskrivningar av 

hur världsmusikgenren utgör en stor del av undervisningen kan ses som något som motsäger 

Strandbergs påstående att musik från andra kulturer och tidsepoker kan komma att utebli i 

undervisningen. Att världsmusikgenren integreras i undervisningen visar motsatsen till 

reducerandet av dessa. Som tidigare beskrivits, att eftersom musik gestaltar tid och plats, kan 

geografi och historia ses som två centrala dimensioner i världsmusik. När världsmusik 

gestaltas på detta sätt kan vi förnimma olika människors historia och geografi, samt de 

mänskliga relationer som innefattas.  

Med utgångspunkt i att respondenterna integrerar världsmusikgenren i undervisningen är det 

tydligt hur världsmusik och/eller etnisk musik medför de delar i musikundervisningen, som i 

motsats till vad Strandberg befarar, kan reduceras eller helt utebli. Respondenterna nämner på 

likartade sätt att de använder världsmusik i sin undervisning med målet att ge eleverna en 

bredare förståelse utöver den västerländska pop och rock-traditionen. Samtliga lärare anser att 

det ger eleverna möjlighet att utvecklas musikaliskt. Särskilt menar de om ett intresse kan 

väckas. De ser alla också införandet av världsmusik i undervisningen som ett sätt att ge 

eleverna möjlighet att utvecklas utöver läroplanens riktlinjer. 

Respondenterna beskriver olika mål som de anser ger möjlighet till elevernas utveckling inom 

området. De kan vara till exempel att fokusera på improvisation, att låta eleverna prova 

instrument från andra musikkulturer och att fördjupa samspel och speltekniker i ensemblespel 

i exempelvis slagverksensemble. Det är tydligt att moment med teori ingår i undervisningen 

när detta nämns på olika sätt. Att världsmusik i vissa avseenden kan betraktas som radikal och 

som en motkultur är något som samtliga respondenter med stor sannolikhet är medvetna om. 

Att de är medvetna om debatten kring begreppet och att de medvetet låter eleverna skapa en 

egen uppfattning visar i sin tur på att de förhåller sig professionellt till områdets problematik i 

sina roller som pedagoger. 

Samtliga lärare i studien strävar efter att integrera världsmusik i musikundervisningen. Detta 

kan å andra sidan ses som att det strider mot påståendet att världsmusiken ses som radikal. 

Världsmusik ses hos respondenterna som en möjlighet till att förena olika musikkulturer.  

Världsmusiken kan dock även ses som en motkultur och att en integrering av en genre som 

motkultur i undervisningen skulle göra att den som, Fornäs beskriver förlorar sitt väsen. 

Detta skulle kunna vara något som i vissa fall försvårar en integrering av världsmusikgenren i 

undervisningen. Att integrera världsmusik och/eller etnisk musik i musikundervisningen 

strider inte på något sätt mot skolans värdegrund och kan i stället ses som bidragande till 
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elevens utveckling. Det framkommer tydligt i läroplanen som nämner att Genom att studera 

och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till 

genrebreddning. 

Lärares och elevers möjligheter och begränsningar 

Elever 

I vad som är viktigt hos eleverna under lektioner med innehållet världsmusik och/eller etnisk 

musik anser Magnus att många musiklektioner består av ensemblespel och att det 

gemensamma spelandet utgör en stor del av elevernas intresse. 

Magnus säger att han kan se att intresset hos eleverna är mycket viktigt oavsett innehållet och 

att det i det här fallet kanske är ännu viktigare när det kan ställas mycket högre krav när det 

gäller en ny genre. ”Det är alltså mycket viktigt med intresset hos eleverna”, säger Magnus. 

Robert tycker att det alltid är mycket viktigt med inställningen hos eleverna. Han har för det 

mesta pop- och rockensemble undervisning men det spelar ingen roll i vilken genre man 

spelar anser han. Han tycker att elevernas intresse är viktigt, ”men det är ju också upp till 

läraren att kunna väcka ett intresse och jag tycker det är en härlig utmaning”, säger Robert. 

När musiken är främmande för eleverna menar Johanna att det är extra viktigt att de har ett 

intresse. Om de inte är intresserade så anser hon att det är upp till henne som lärare att kunna 

skapa det. ”Många elever har en viss kunskap om musik med andra ursprung än den 

västerländska”, säger hon. Hon tror det beror mycket på att många instrument vävs in i 

populärmusiken i dag. Johanna menar att det kan vara att elever inte kanske känner till 

namnet på ett instrument men de känner igen det från en låt de hört. ”Det är kul när man kan 

se deras intresse, då blir jag själv också inspirerad”, säger hon. 

Gunilla tycker att elevernas motivation är viktig. Hon beskriver att hon för det mesta har 

elever som lyckligtvis är motiverade. Gunilla påpekar också vikten av elevernas relation till 

läraren. Hon säger vidare att det är viktigt att man som lärare kan förmedla musiken med sitt 

intresse till eleverna och att det då blir naturligt och genuint. 

I frågan om vad som anses vara viktigt när det gäller elevernas intresse beskriver Magnus att 

vid genomgång av olika nya begrepp och genrer handlar det mycket om att hela tiden väcka 

klassens intresse. Det är alltså på samma sätt som med instrumentgenomgångar inga problem 

med förståelsen av de olika nya begrepp och spelstilar som används för att skapa den rätta 

känslan. Han tror att det också uppskattas. Magnus beskriver vidare hur han på många sätt 

under liknande lektioner fått många insikter när det gäller att kunna skapa en relation till en 

hel klass, där väckandet av ett intresse för en ny musikgenre eller stil hos eleverna utgör en 

stor del i sammanhanget. Speciellt när det gäller hela klassens motivation och intresse för det 

nya som presenteras. 
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Robert menar också att det handlar mycket om att skapa ”känslan”. Det och hur man som 

lärare får kontakt med klassen. ”Det är viktigt för mig att ha en riktig relation till alla elever”, 

uppger han. Han tycker att det kan vara svårt att ha det med alla men han menar också att det 

kommer naturligt om man får med alla att spela och att om eleverna har ett eget intresse ”är 

det bara ett plus”.  

Johanna menar att hon förutsätter att alla hennes elever har ett intresse för musik. Mer eller 

mindre och om det handlar om en helt ny musikgenre så hänger det på läraren hur det 

introduceras till eleven. Hon menar att hon upplever att det nästan alltid går att väcka ett 

intresse. 

”Om eleverna ska bli intresserade så måste jag få dem intresserade”, menar Gunilla. Hon 

anser att det inte är så svårt om man själv har ett väldigt stort intresse. Hon säger att då blir det 

ofta att alla har kul tillsammans, vilket hon anser är viktigt. ”Det är också något som gör att 

det blir intressant, om vi har kul tillsammans”, säger Gunilla. 

Magnus beskriver sin syn på vad som väcker intresse för nya musikkulturer hos eleverna och 

berättar att vid genomgångar av de olika nya begreppen och genrer handlar det mycket om att 

han som lärare kan väcka klassens intresse. Han tar ofta en populär sång som har inslag av 

den nya genren och sedan utvecklar han lektionen från det. Han beskriver hur det fungerar bra 

när eleverna oftast blir intresserade. 

Robert anser sig tro att många ungdomar i dag lyssnar till musik som har influenser från 

många andra kulturer. Han anser att det är upp till läraren att ta med det i undervisningen och 

hur man sedan gör det anser han spelar roll för hur eleverna kan förstå musiken. Robert menar 

vidare att han försöker att få sina elever att själva se och analysera musiken på ett sätt där de 

kan lära sig urskilja olika element i de flesta genrer. ”Om man som lärare kan få sina elever 

att själva göra det och kanske ta reda på saker om den nya genren då tror jag att intresset 

väckts på riktigt”. Det beskriver han som ett viktigt mål med sina lektioner. 

Johanna menar att som musiklärare kan man ge klasserna en helt vanlig undervisning med 

pop- och rockensemble. Det fungerar och det är ju det vanliga, att de flesta gör så säger hon. 

Hon uttrycker sitt a intresse för musik från andra kulturer och att hon presenterar 

världsmusikgenren för sina elever på ett sätt som hon själv skulle tycka vara intressant. Det 

fungerar bra menar hon, men att hon nog kan hitta mycket nytt när det gäller att väcka 

intresse. Hon beskriver vidare att det alltid är bra med att lyssna och att det är något hon ofta 

brukar börja lektionerna med. Hon beskriver även hur hon i bland brukar ta med främmande 

instrument som man får prova spela på och att utifrån sådana här sätt att introducera 

musikgenren på menar hon att ett sant intresse kan väckas.  

Gunilla menar att när något är nytt i musiken som presenteras så blir eleverna nästan alltid 

intresserade. Också att få prova spela det nya tillsammans brukar vara något som eleverna 
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uppskattar säger hon. Hon beskriver vidare att det också kan vara att hon tar med något 

instrument från ett annat land och eleverna får provar spela på det. Vad som tas med i 

lektionen anser Gunilla handlar om lärarens intresse och hur denne sedan kan förmedla det 

hela till sina elever. Hon menar att om hon tycker det är kul så tycker eleverna också det. För 

mig är det förstås ett plus att det känns roligt när dom gillar lektionen säger Gunilla.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga lärare framhärdar vikten av elevernas 

intresse, men även motivation och inställning till det nya som presenteras är något som anses 

som viktigt. De påpekar även vikten av att man som lärare har förmågan att anpassa 

lektionerna utifrån olika ramfaktorer som till exempel tid och tillgång till lokaler. När det 

handlar om hur musiklärarna i undersökningen strukturerar sin undervisning så att det tidigare 

nämnda ”lärandeobjektet” kan erfaras av eleverna kan det ses som en brist i undersökningen 

att elevperspektivet inte undersöks. Att musiklärarna påpekar vikten av och är medvetna om 

att de måste kunna anpassa undervisningen efter rådande omständigheter är tydligt. I vilken 

utsträckning eleverna däremot har tagit del av det levande lärandeobjektet går därför att 

diskutera och problematisera vidare. Samtliga respondenter menar att elevernas intresse är det 

viktigaste och avgörande för hur den nya genren mottas. De menar även att om ett intresse 

inte finns så handlar det mycket om hur läraren kan skapa ett sådant. 

Respondenterna menar att det viktiga är att läraren har en relation till klassen och att han/hon 

kontinuerligt kan väcka ett intresse. Att skapa en känsla och att spela och ha kul tillsammans 

är något som nämns som viktigt. Med andra ord uppger de att om de tycker det är kul så 

tycker eleverna också det. Samtliga respondenter uttrycker vikten av ett ömsesidigt intresse 

mellan lärare och elever.   

Lärare 

Magnus nämner vikten av sin roll som lärare på följande sätt i sammanhanget. ”Jag tror att 

mitt egna intresse för den här musikgenren spelar stor roll. Det är ju självklart att det är 

mycket lättare att väcka ett intresse om man själv brinner för det som ska läras ut.”  

Robert menar också att intresset är det viktigaste, förutsatt att man som lärare har hyfsade 

pedagogiska och musikaliska färdigheter. Han vill gärna utveckla sina kunskaper för att kunna 

dela med mig av dem inom området världsmusik. 

Johanna påpekar att det främst gäller för henne att fånga klassens intresse. Det finns nästan 

alltid möjlighet till att skapa och fånga elevernas intresse men det handlar om min kontakt 

med eleverna menar hon. Hon anser att om hon som lärare har en bra relation med eleverna så 

finns det alltid mycket större chans att få till en bra lektion där verkligen alla får ut något bra 

av den. 
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Gunilla menar att kunna väcka ett intresse kräver nog att man själv har ett. Jag har ett stort 

intresse för den här musiken så det blir något naturligt för mig att vilja väcka det hos mina 

elever. 

På vad läraren bör lägga vikt vi i undervisning med ett innehåll med Världsmusik och /eller 

etnisk musik i undervisningen för ett bra resultat beskriver Magnus att han inte ser det 

nödvändigt att planera alla lektioner så detaljerat som vissa med fördel kan göra, också när tid 

är en av de ramfaktorer som man som musiklärare i hög grad måste anpassa sig till. Under 

andra liknande lektionsplaneringar jag gjort har det visat sig vara stor skillnad i planering, 

både när det gäller tid och tillgång till lokaler säger han. Han beskriver att en mindre klass har 

inneburit möjlighet att fördjupa hela lektionsinnehållet. På så sätt har också lektionernas mål 

också sett annorlunda ut. 

Magnus menar att en bra musiklärare bör kunna skapa gynnsamma förhållanden för att 

eleverna ska kunna ta del av musikundervisningen på ett bra sätt, oavsett om resurserna är 

begränsade. Han tycker att det beror mycket på hur man som lärare löser situationerna. 

Robert uttrycker att det är svårt att alltid få till en sådan här lektion precis som man vill ha 

den. Han beskriver att det största problemet är lokalerna, att de väntar på att få tillgång till 

större lokaler och mer utrustning. ”Jag får i nuläget anpassa lektionerna speciellt om det är en 

sådan här genre”, berättar han. Han beskriver hur han ofta gör lite enklare innehåll om klassen 

är stor. Han menar även att det finns fördelar med att använda världsmusikgenren när den kan 

tas in i en lektion på ett enkelt sätt och i bland har han bara sångensemble med väldigt få 

instrument. 

”Det går att skapa den rätta känslan”, säger Robert, men han tror det beror på läraren också, 

vilka kunskaper han eller hon har och hur man kan anpassa sig utifrån det man har att tillgå. 

Johanna säger att hennes elever oftast har mycket lätt att förstå de olika delar som spelas på 

instrumenten, däremot är det ibland vanligt att det krävs mycket energi till att fånga deras 

uppmärksamhet. Något som hon ser som viktigt. Det här är något som många lärare upplever 

och hur planering av introduceringen av nya musikstilar kräver mera tid menar hon. 

Hon menar vidare att det till exempel kan leda till att mindre tid ges till spelandet. På samma 

sätt kan det vara svårt att fånga hela klassens uppmärksamhet när en ny typ av musik som 

denna ställer fler krav på eleverna och spelandet i en stor grupp kommit i gång säger hon. 

Gunilla beskriver hur det under många av introduktionerna i hennes lektioner av den nya 

genren skapar en mycket mer tidskrävande situation när det kommer till genomgångar, även 

de instrument som skall spelas och när de olika delarna introduceras. Hon menar att det är lätt 

att man många gånger har för stor fokus på detaljer i spelstilar och i låtform-sammanhanget. 

Just detta på grund av viljan att ge rättvisa till den nya genren när den presenteras till 

eleverna.  
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Gunilla anser att det är viktigt att man som lärare kan fördela tid och de tillgångar man har 

inför och under lektionen. 

I frågan om vad musiklärarna anser att man bör lägga vikt vid i planeringen av lektioner 

beskriver Magnus sång som något han ofta lägger vikt vid. Mycket på grund av uppfattningen 

att många elever gärna undviker att sjunga särskilt i en klass som är ny och där många inte 

hunnit lära känna varandra tillräckligt för att våga. 

Robert menar att det är viktigt att skapa den rätta känslan och att det har väldigt mycket att 

göra med lärarens intresse. Han menar att om man har en känsla och ett intresse så överförs 

det automatiskt till eleverna. Han planerar ofta lektioner som har världsmusik som tema 

lektionerna med ett enkelt innehåll och han menar att då kan det ges mycket mer tid till att 

hitta känslan i musiken. 

Johanna lägger vikten på att få alla elever engagerade i musiken. Det är ofta ett 

grundläggande mål som jag tar med och som jag tycker är viktigt i ensemblespel säger hon. 

Hon säger att hon försöker hitta en lagom nivå där alla i klassen ges möjlighet att vara lika 

delaktiga. Instrument val, indelning av grupper för gemensam sång och så vidare. 

Johanna menar att om man vill få till en bra lektion och är intresserad av ämnet så ger man det 

tid.  Hon anser att det är viktigt att planera de inledande momenten och att det Där finns 

mycket som kan skapa ett intresse. 

Gunilla säger att hon för det mesta har målet att engagera hela klassen. Hon anser att det kan 

vara svårt men att det är något hon brukar anpassa sig till. När det är i världsmusikgenren så 

tar hon oftast med fler instrument och då går det att anpassa efter alla elevers kunskapsnivå 

när det gäller spelkunskaper. Det blir mera lika för alla och då känner alla att de är med menar 

Gunilla. Gunilla beskriver även att hon planerar lektionerna utifrån klassen och deras behov.  

Något som motiverar Magnus att använda genren världsmusik i undervisningen är att 

introduktionen av en ny musikstil även ger en möjlighet för honom att se nya olika saker som 

kan inverka på lektionen tydligare. Magnus anser också att det är bra när det ger eleverna 

bredare musikkunskaper.  

Robert anser att han själv som musiklärare ställer högre krav på sig själv och att det också är 

bra för hans a utveckling som pedagog. Han tycker att han då får lära sig att förmedla nya 

musikkulturer. Han tycker det är svårt men också väldigt lärorikt.   

Eftersom jag har ett eget intresse för genren så blir det något som naturligt ger mig en 

tillfredsställelse säger Johanna. Hon tycker det är trevligt med musik från andra kulturer. Hon 

beskriver att hon ofta får förfrågningar från sina elever om att ge dem fler lektioner med sådan 

här musik. Det är också något som jag blir motiverad av och det känns alltid trevligt när man 

kan se hur en klass inspireras av en ny musikgenre när de spelar tillsammans säger Johanna.  
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Något som är viktigt för Gunilla är att skapa ett intresse hos eleverna. Det är något som hon 

tycker är inspirerande.  

Jag hade en av mina klasser förra måndagen och när vi hade spelat i en halvtimme tillsammans 

så var det bara så kul. Ja, jag tycker det är kul. Det kanske jag kan säga om all musik. Men när 

vi spelar världsmusik eller musik från andra kulturer så tror jag att det blir något speciellt. Det 

kanske är att det är så nytt, alltså att man inte vet något om hur det ska spelas. 

Gunilla säger att hon tror att det är spännande för eleverna att göra något annat i bland än att 

spela den vanliga popen och rocken. Sen kan vi ju blanda musiken och det blir ju också 

utvecklande och roligt menar Gunilla. Hon uttrycker att hon tror det är det som gör att hon vill 

ta med sina elever in i nya musikkulturer och att det också är det egna intresset som spelar en 

stor roll.  

När det handlar om hur lärarna ser på egna begränsningar beskriver Magnus hur han i bland 

tycker att han förlorar kontakt med och kontrollen över klassen. Speciellt om den är stor och 

alla spelar högt. 

Det här ser han ändå som mycket positivt trots att han i sådana ögonblick inte helt tycker sig 

själv ha kontroll på en väldigt stor och entusiastisk världsmusikorkester.  

Magnus anser att han alltid kan fördjupa och utveckla sina kunskaper både musikaliskt och 

pedagogiskt. Då blir det ju också ett bättre innehåll menar han.  

Robert tycker att han har en hyfsad kunskap när det handlar om att spela musik från andra 

kulturer. Det som han gärna vill bli bättre på är att förmedla kunskapen till eleverna. Ibland är 

det svårt att hitta rätt nivå om musiken är helt ny för eleverna menar Robert.  

Johanna säger att eftersom hon började att ta med den här genren ganska nyligt så anser hon 

att det finns massor att lära sig som lärare. Jag kan se mina a brister i bland när det handlar om 

att kunna tillfredsställa alla elevers behov säger hon. Hon nämner att det går att skylla på de 

praktiska omständigheterna men hon tycker ändå att man som lärare kan utveckla många 

lärosätt där man blir effektivare och att man ändå kan ge en bra undervisning. Hon menar att 

det handlar mycket om att organisera sin undervisning när klasserna är större också att ta sig 

tid att verkligen planera lektionsinnehållet och att det är något som hon inte alltid tar mig så 

mycket tid till. 

Man kan ju alltid utveckla sina kunskaper som lärare säger Gunilla. Det anser hon att man får 

göra varje dag. Hon menar att det handlar om att se eleverna och deras behov och intressen. 

”Självklart krävs det en viss musikalisk och instrumentkunskap också”. Det är något som hon 

tycker att hon kan utveckla hos sig själv. Gunilla beskriver sitt intresse som ganska stort för 

världsmusik och etnisk musik och hon spelar en hel del utöver undervisningen. ”Det blir 

kanske en skillnad också, om man verkligen kan det man pratar om och visar under 
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lektionen”, säger hon. Men hon menar även att det är klart att en bra lärare kan ha 

grundläggande men bred kunskap också. Gunilla ser främst sina begränsningar när det handlar 

om att kunna ge alla i klassen tid till vad de behöver under lektionen. 

I frågan om hur världsmusikgenren kan integreras i undervisningen och lärarens syn på detta 

menar Magnus att han fått många insikter genom erfarenheter från både väl planerade och 

mindre planerade lektioner som innehållit etnisk musik eller musik som kan placeras i den så 

kallade världsmusikgenren. Han menar vidare att det kan vara fördelaktigt att ha flera mål i 

lektionsplaneringen och hur det skapar en bättre kvalité på innehållet i lektionerna på många 

sätt. Något som han påpekar för att integrera en ny genre i musikundervisningen. ”Jag tror 

också att mitt eget intresse spelar stor roll när jag lägger ned tid på att införa den här musiken 

i undervisningen”, säger Magnus. 

Robert anser att det handlar om lärarens intresse att få med musiken från andra kulturer i 

undervisningen. Om läraren inte har speciellt stort intresse så menar han att den nya musiken 

inte heller får ta plats i undervisningen. 

Johanna anser att det handlar om lärarens intresse och engagemang. Det kan också handla om 

elevernas intresse och hur man som lärare är lyhörd på det menar hon. 

Gunilla säger att det är hennes eget intresse för den här sortens musik som gör att hon tar in 

den i sin undervisning. Hon nämner att det kanske många gör men att hon tror hon har mer 

innehåll från den här genren eller andra liknande än pop- och rockgenren. 

Gunilla menar att ”Det är helt klart för mig att det handlar om lärarens intresse om en 

musikgenre ska ingå på ett mera långvarigt sätt”. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att det gemensamma hos respondenterna är att de 

uttrycker vikten av ett eget intresse inför världsmusik och/eller etnisk musik. De påpekar alla 

även vikten av att kunna överföra det till eleverna. Bjørkvold (2009) förklarar att för att 

pedagogen ska kunna hjälpa eleverna att lära måste eleverna bli känslomässigt berörda i 

undervisningen. Eleverna ser på pedagogen om denne inte helhjärtat går in i sin roll. Musiken 

bör vara tillkoppling istället för avkoppling (Bjørkvold, 2009). I frågan om hur 

lektionsinnehåll bör utformas inom genren anser alla respondenter att en bra musiklärare bör 

kunna skapa gynnsamma förhållanden för att eleverna ska kunna ta del av 

musikundervisningen på ett bra sätt, oavsett om resurserna är begränsade. De anser att det 

beror mycket på hur man som lärare planerar och sedan löser situationerna när de uppstår. 

”Pedagogisk forskning visar att yrkesskickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn när det 

gäller elevers lärande i skolan” (Lindström och Pennlert, 2009:9). Det framkommer på många 

sätt hur musiklärarna i undersökningen besitter kompetenser på olika sätt. Genom 
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beskrivningar av planering och genomförande kan vi se att samtliga respondenter utgör en 

tillförlitlig källa när de genom detta visar på sina kompetenser. 

I vad som anses vara viktigt i planering av lektionerna anser samtliga lärare att det finns 

fördelar med att planera med att fördela tiden av lektionen. De menar att det är viktigt att 

planera utifrån klassernas förmåga och att hitta rätt nivå.   

Enligt Jank och Meyer (1997) är det mycket viktigt att reflektera och analysera över sin egen 

undervisning, och de egna undervisningsrepertoarerna. Det finns flera likheter mellan 

respondenterna angående vilka delar av musikundervisning i genren världsmusik som de 

anser är viktiga. Dessa likheter ger även inflytande på musikundervisningens struktur och 

gestaltning. Däremot uppvisar resultatet skillnader mellan de sätt på vilka musiklärarna 

grupperar elevgrupper i undervisningen. 

Det kan variera mellan att förenkla ett lektionsinnehåll genom att begränsa sig till endast sång, 

eller att föra in fler nya instrument från den nya genren i ensemblespel i undervisningen.  

Respondenterna nämner olika ramfaktorer som begränsar möjligheterna till lektionsinnehållet 

i genren världsmusik. Ofta handlar det om brist på tillgång till lokaler eller tid för planering 

och genomförande. I vad som motiverar att använda världsmusik och/eller etnisk musik i 

undervisningen uttrycker samtliga respondenter att det beror på det egna intresset. De menar 

även att det inspirerar när de kan väcka intresset hos eleverna. Även att det ställer högre krav 

på dem som lärare och att det leder till en egen utveckling är något som motiverar. 

I vad som respondenterna ser sig begränsade menar de att stora klasser kan vara svåra att 

kontrollera. Att det alltid går att utveckla sina kunskaper som lärare är något som är 

gemensamt i respondenternas syn på sina begränsningar. Antingen ämneskunskaper eller 

pedagogiska kunskaper.  

I frågan om hur världsmusikgenren kan integreras i undervisningen och lärarens syn på detta 

nämns det egna intresset återkommande.  

Samtliga lärare i undersökningen visar på att de besitter den kunskap inom området som krävs 

för att undervisa i världsmusikgenren. Det framkommer även tydligt hur lektionerna inom 

världsmusik och/eller etnisk musik planeras och förbereds på utförliga sätt. Ronström 

(1991:59) Menar att konsten kan ses som en oberoende oas i samhället där aktörerna skriver 

sina a lagar vilket leder till att förhållandet mellan konsten och samhället blir interaktivt. 

Människan lever i och påverkas av samhället samtidigt som hon själv styr dess struktur med 

kulturella och konstnärliga medel. Att respondenterna själva har ett intresse och att de väljer 

att föra in nya musikkulturer, stilar och genrer visar tydligt på detta. I det här fallet ser vi hur 

Ronströms påstående stämmer överens när respondenterna väljer lektionsinnehållet utifrån det 

egna intresset, att de i viss mån kan sägas skriva sina egna lagar och hur detta är avgörande 
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för integreringen av världsmusik i undervisningen i några av Sveriges gymnasieskolor. 

Samtliga respondenter uttrycker på olika sätt vikten av en relation mellan läraren och eleverna 

samt Hur det påverkar elevernas inställning och intresse till lektionsinnehållet.  

Det är enligt Jank och Meyer (1997) mycket viktigt att reflektera och analysera över sin egen 

undervisning, och de a undervisningsrepertoarerna. Det är gemensamt i undersökningen att 

samtliga lärare reflekterar över den egna undervisningen samt att de är medvetna om vikten 

av en djupare analys och reflektion i undervisningsinnehållet när en ny genre som 

världsmusik presenteras i gymnasieskolan. 

 

Slutsats 

Det framkommer att samtliga respondenter integrerar världsmusik och/eller Etnisk musik i 

undervisningen på de skolor de är verksamma i. Integreringen är ofta på ett reflekterat sätt. 

Integreringen av världsmusikgenren i musikundervisning sker inte enbart då arbetsmaterialet 

erbjuder det, vilket i dessa fall visar på att pedagogerna själva tar initiativet att planera 

verksamheten utifrån en integrering med en ny musikgenre. Att endast planera 

undervisningen utifrån arbetsmaterialet skulle göra att eleverna blir satta i andrahand, det är 

då inte deras behov och intresse som är i pedagogens fokus utan hur arbetsmaterialet ska 

användas. I den här undersökningen kan vi se hur pedagogernas egna intresse och 

engagemang visar det motsatta samt medverkar till integrationen av världsmusik och/eller 

etnisk musik i undervisningen. Det framkommer att respondenterna har en medvetenhet om 

hur lärarens roll har stor betydelse vid införandet av musikgenren till eleverna i 

undervisningen. Vikt vid planering av lektioner, att kunna väcka intresset, engagemang, 

lyhördhet och framför allt ett intresse från läraren är faktorer som respondenterna anser 

avgörande för integreringen av världsmusik i undervisningen. 

Det framkommer även i undersökningen att musikundervisningen hos samtliga lärare med 

säkerhet inte reduceras till populärmusikens område. En av de faktorer som direkt motverkar 

detta är att samtliga respondenter ser världsmusik som en blandmusik. Det vill säga att 

möjligheten att blanda musik från flera olika kulturer är något som görs i undervisningen av 

alla musiklärare i studien. Även att respondenterna integrerar världsmusik, inför viss teori och 

innehåll av andra kulturer i undervisningen motbevisar detta. 

En gemensam pedagogisk tanke hos samtliga lärare för att integrera världsmusik och/eller 

etnisk musik i undervisningen är att de eftersträvar att skapa en pedagogisk atmosfär där 

eleven och läraren i ett samspel driver lärandet och kunskaperna framåt.  Detta när det gäller 

hela lärandeprocessen. Det är tydligt hur respondenterna är medvetna om vikten av intresse, 

både när det gäller lärarens och elevernas. Med utgångspunkt från ett intresse hos samtliga 

lärare av världsmusikgenren är det tydligt i resultatet av intervjuerna att en medvetenhet om 
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vikten av ett eget intresse, engagemang och att engagera i sin undervisning finns. 

Att se musikundervisningen som tillkoppling i stället för avkoppling i dessa lärosituationer 

kan vara ett sätt att se på pedagogernas strävan till elevernas medverkan i själva läroprocessen 

och något som har stor betydelse i introduktion av världsmusik. Något som samtliga lärare 

också uttrycker är en strävan efter ett ömsesidigt lärande och utveckling mellan lärare och 

elever. 
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Diskussion 

I följande kapitel presenterar jag mina reflektioner över studiens metod och sedan resultatets 

betydelse för läraryrket och även idéer om aktuell forskning inom området. 

Metoddiskussion 

Om resultatet av intervjuerna i den här undersökningen är tillförlitliga går att ifrågasätta. Man 

kan fråga sig om antalet informanter är tillräckligt. Är dessa fyra personer representativa för 

den yrkesgrupp uppsatsen behandlar? Att jag sökt kontakt med informanter som samtliga har 

ett personligt intresse av och utövar världsmusik och/eller etnisk musik skulle kunna styrka en 

dold hypotes. Många frågor kan ställas. Är resultatet av det här arbetet möjligt att 

generalisera? Kvale (1997) skriver att det åligger läsaren att göra en bedömning huruvida 

resultaten från en undersökning kan vara vägledande för en annan situation. Han vill 

poängtera att riktigheten – validiteten i en sanning skall ses som en social konstruktion av 

kunskap som prövas i en dialog. Metoden i sig är ingen garanti för sanning utan 

kommunikationen av kunskap är mer betydelsefull. Holme och Solvang (1997)skriver om att 

det positiva med kvalitativ metod är att den skapar förutsättning för närkontakt till 

människorna som skall undersökas och att detta i sin tur skapar förutsättningar för att fånga 

det speciella. Urvalet behöver heller inte vara representativt utan kan tvärtemot rikta sig mot 

att finna det som inte är typiskt. Risken är dock att resultaten inte blir generaliserbara sett över 

en större befolkningsmängd. 

Jag anser att det sätt som respondenterna informerades angående intervjuerna och 

konfidentialiteten inte har påverkat resultatet. De frågor som intervjuerna utgjordes av 

påverkade inte enligt min uppfattning på något sätt den öppenhet och avslappnade atmosfär 

som samtliga lärare infann sig i. Jag lät informanterna ge långa svar och antalet intervjufrågor 

var många. Det är något jag i efterhand ställer mig både kritisk och positiv till. I 

bearbetningen var det tidskrävande att överblicka och sortera inför resultatdelen. Det positiva 

var däremot att jag fick ett mycket utförligt och intressant material att bearbeta. 

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer här att diskuteras i relation till den forskning som tidigare tagits upp i 

studien och de olika begrepp jag där presenterat. I diskussionen problematiseras begrepp som 

världsmusik, kulturbegreppet, mångkulturalismens och mångfaldens problematik. Även 

aktuella styrdokument som har anknytning till det undersökta området diskuteras.  

Världsmusik som blandmusik 

Efter enandet om termen världsmusik 1987 har detta syftat på främst två saker: 

1. Musik från andra kulturer än den västerländska, samt på traditionsmusik från 

västvärlden, till exempel spelmansmusik eller flamenco. 
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2. Den musik som uppstår när musiker spelar musik från olika kulturer samtidigt och 

en kulturell blandmusik uppstår… (Tiderman 2002 s. 23; Lundberg, Malm och 

Ronström, 2000). 

Tiderman (2002) och Lundberg, Malm och Ronström (2000) beskriver vidare att när termen 

världsmusik används på svenska syftar man oftast på olika former av blandmusik. 

Blandningen har vanligen utgått från traditionell folkmusik som förenats med ingredienser 

från rock, jazz, techno etc. (Ibid. s. 146). Begreppet världsmusik ses alltså i Sverige i första 

hand som blandmusik. Det innebär att exempelvis etnisk musik blandas med en annan genre 

såsom pop, rockmusik eller Jazz.  

I den här studien har jag förhållit mig till världsmusik som blandmusik. Det framkommer i 

undersökningen att även samtliga pedagoger har detta förhållningssätt till världsmusik. Det 

kan ses som positivt att alla deltagare i undersökningen har ett öppet förhållningssätt till 

världsmusik och den problematik som finns inom området. Tydligt är att pedagogerna inte 

fokuserar på denna problematik utan att de i stället i första hand låter eleverna utforska 

världsmusiken genom det gemensamma musicerandet. Undervisningen kan sägas främja 

integrering av musik och olika kulturer då eleverna själva utforskar den nya musiken. Det 

finns dock ytterligare sätt att förhålla sig till det som påstås främja den mångfald och 

mångkulturalism som är aktuell i det undersökta området. Dessa begrepp och olika 

förhållningssätt kommer vidare att diskuteras. Strandberg (2007:161f) nämner att:  

När övningar används som är isolerade från musiken och är för teoretiska, kan problem som 

beror på detta val uppstå, sägs det. Undervisningsmoment kan misslyckas, eleverna kan känna 

sig omotiverade och undervisningen blir enahanda. Det är nödvändigt att arbeta ’inifrån och ut’ 

för att lyckas, vilket innebär att börja med den klingande musiken och sedan arbeta med fakta 

och symboler  

Det framkommer tydligt hur Strandbergs påstående att musicerandet har tagit plats framför 

andra delar i musikundervisningen stämmer. I resultatet av denna studie kan vi vidare se hur 

musiklärarna arbetar med den klingande musiken först, för att sedan föra in fakta och 

symboler på det sätt som Strandberg beskriver. Att musikundervisning i dag huvudsakligen 

utgörs av ensemblespel anser jag inte alltid behöver vara något som minskar eller utesluter 

andra moment i undervisningen. Det kan på många sätt vara fördelaktigt att fokusera på att 

introducera musiken till eleven på ett praktiskt inspirerande sätt, även om det innebär att 

mycket tid av undervisningen läggs på det praktiska handhavandet. I denna undersökning 

lägger lärarna vikten på att väcka intresse hos eleverna. För mig är det tydligt att detta är 

grunden till utveckling i musikutövandet. I dag verkar vi i ett så kallat ”informationssamhälle” 

med en mängd olika informationskanaler som vi kan använda efter eget intresse och behov.  

Jag ser många möjligheter med detta när både skola och elever i andra sammanhang utöver 
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musikämnet bidrar till ämnesintegrering, samt även till integrering mellan olika människor 

och deras kulturer. 

Läraren kan i stället för att ses som den som i första hand besitter den kunskap som ska 

förmedlas, vara den som guidar eleven i den digra informationsström som dagligen står till 

buds. Det beskrivs av Marton och Morris (2001) hur lärandeobjektet konstitueras i 

undervisningssituationen av lärare och elever. De betingelser genom vilka lärandeobjektet 

presenteras av läraren visar vad som är möjligt för eleverna att lära. Det som eleverna har med 

sig då de lämnar klassrummet definieras som det levda lärandeobjektet. Här ses 

lärandeobjektet ur ett elevperspektiv i form av undervisningens resultat, det vill säga vad 

eleverna faktiskt lär sig (Rovio-Johansson och Lumsden, 2007). 

Något jag anser skulle kunna ge en djupare inblick i denna undersöknings område är att 

elevperspektivet undersöks, samt i vilken utsträckning eleverna har tagit del av det levande 

lärandeobjektet. Vilka kunskaper har eleverna om världsmusik och/eller etnisk musik? Skulle 

intervjuer riktade mot elever vara relevanta för den här undersökningen? I frågan om 

integrering av världsmusikgenren i skolan är elevens perspektiv med säkerhet relevant och det 

skulle också ge ytterligare inblick i området om detta perspektiv tagits med i undersökningen.  

Framväxandet av nya musikkulturer 

Fornäs (2009) anser, som tidigare nämnts, att skolans försök till att integrera elevens 

personliga intressen för exempelvis hårdrock i musikundervisningen, skulle förstöra istället 

för att hjälpa eleven i identitetsarbetet. Att undervisa rockmusik i institutionella former skulle 

enligt Fornäs på åttiotalet få rocken att tappa sitt väsen. Rocken som, från elevens synpunkt, 

stod för en reaktion mot etablissemanget och skolans värdegrund, skulle då avväpnas. 

Lärlingen skulle enligt Fornäs överge sitt intresse för rockmusiken och söka sig till alltmer 

extrema uttrycksformer (Ericsson 2001:63).  

Att världsmusik ibland också ses som radikal kan diskuteras i relation till Fornäs påstående att 

undervisning av rockmusik i institutionella former skulle få eleven att överge den aktuella 

musiken för att ge sig in i allt extremare former av musik samt att i det här fallet rockmusiken 

skulle förlora sitt väsen. Vi kan i dag tydligt se att detta inte är fallet när både rock- och 

popmusik ingår i undervisningen i skolan. Att den musik som undervisas inom institutionella 

former är radikal kan enligt min uppfattning få både positiva och negativa följder. Om 

världsmusiken som Lundberg, Malm och Ronström (2000) beskriver i bland ses som radikal 

men ändå integreras i gymnasieskolans undervisning kan det innebära att musikgenren så att 

säga ”förlorar sitt väsen”? Men vad är i så fall världsmusikgenrens väsen? Att en musikgenre 

vinner mark på musikmarknaden anser jag inte alltid behöver innebära att den förlorar sin 

kraft. I dag kan musik nå alla människor och varje individ kan själv välja vad som är 

intressant utan enbart marknadens inflytande.  
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Att eleven skulle överge den aktuella musiken för att ge sig in i allt extremare musikformer 

kan jag se som delvis troligt. Att allt så kallade allt extremare musikformer undersöks är 

uppenbart och det är tydligt hur det kommer att fortsätta. Jag ser det här som något positivt 

och som något som möjliggör nya musikstilar och former av musikutövande möjliga. Kanske 

kan världsmusiken ses som en genre som vuxit fram ur just detta, att söka nya eller extrema 

och banbrytande former att spela musik på.  

Lundberg och Ternhag (2000) beskriver hur Max Peter Bauman vidareutvecklat förståelsen av 

transkulturell växelverkan i praktiken och hur traditionella musikkulturer förändras i 

mångkulturella samhällen. Bauman ser denna fråga ifrån den traditionella musikkulturens 

perspektiv och tycker sig kunna identifiera tre olika förhållningssätt. En av dessa är Selektiv 

respons. Ordet respons beskrivs som en beteckning på en musikkulturs reaktion på sin 

musikaliskt brokiga och mångfacetterade omgivning. 

Selektiv respons innebär att vissa musikaliska uttryck tas upp av omgivningen medan de 

traditionella fortsätter att existera i sin traditionella form. Det finns i regel en strategi bakom 

detta handlande. kanske det ibland räcker med ett visst instrument för att ge lyssnarna den 

rätta hem-känslan. Lundberg och Ternhag (2000) beskriver hur nyckelharpan kan utstråla 

svenskhet trots att musikens sound och stil kan vara långt ifrån den svenska. Exemplet visar 

hur viktiga vissa markörer kan vara jämfört med andra inom musik när det handlar om att visa 

kulturell tillhörighet. Som det nämns tidigare kan en medveten blandning äga rum, den 

selektiva responsen skall höras. Olika element tas in och drag från den a musikkulturen ställs 

mot identifierbara element från andra. Lundberg och Ternhag tar även upp ett problem i det 

här fallet där ett sådant kontrasttänkande kan uppfattas som normalt.  Den medvetna 

blandningen integreras och ses efter ett tag som en självklar del av den a musikkulturen. I och 

med detta har traditionen förändrats. 

Här kan vi se hur framväxten av nya former av musik mer eller mindre handlar om att överge 

vissa element, medan vissa andra medvetet eller omedvetet bevaras. Att traditionella element 

bevaras kan visa på att en musikkultur inte helt kan överges i ett sökande efter nya 

musikformer. Selektiv respons är något som även förekommer i undervisningen. Detta 

framkommer i samtal med pedagogerna om undervisningens innehåll. Det kan vara flera olika 

instrument i en musik som går under Världsmusikgenren, men det kan vara ett av dessa som 

ger det distinkta soundet. På så sätt kan en musikkultur föra med sig sina specifika uttryck i 

blandningen med en eller flera andra. Som det beskrivs kan den medvetna blandningen 

integreras och den ses då efter ett tag som en självklar del av den a musikkulturen. Kanske 

många pedagoger undervisar inom området och anser sig integrera andra musikkulturer när 

det i själva verket är en mycket liten del av den ”främmande” musikkulturen som presenteras i 

ett eller endast ett fåtal kännetecken för denna. En musikkultur kan inte helt överges i ett 

sökande efter nya musikformer men i vilken utsträckning förs den vidare i undervisningen? 

Finns medvetenheten om denna problematik hos pedagogen? 
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Kulturforskaren Gunnar Svensson skriver (1993:9) hur det mångkulturella svenska samhället 

bidrar till ett större kulturutbud. Han menar att detta ökar intresset för okända kulturer men 

det ger också en osäkerhet kring vad som är vårt eget kulturarv. Svensson menar att barn och 

ungdomar som inte upplevt kulturella uttryckssätt bara bryr sig om program som ger 

underhållning och väcker sensation. Konsten har inte bara underhållning och glädje på 

agendan, utan finns också till för att väcka debatt, skapa oro och få folk att se sig själva och 

sin omgivning på ett annat sätt. ”Konsten inbjuder till ett ständigt pågående samtal om våra 

livsvillkor, om mänskliga relationer, om vår gemensamma framtid” (1993:11). Dessa samtal 

ligger till grund för hur samhället och människorna utvecklas. Avgörande för utvecklingen är 

vilka som är med och överför denna, Svensson skriver vidare: 

All kultur passar dock inte alla människor. Vi väljer ut vissa delar som vi tycker om och väljer 

bort det vi inte gillar. Väljandet är en viktig del i den demokratiska processen och det är ett av 

kulturens karaktärsdrag, att allting blir föremål för människors tyckande. I Sverige arbetas det 

hårt för att skapa ”kulturell demokrati” och att producera färgstark kultur för barn och ungdomar 

är kanske det allra viktigaste, skriver Svensson. Alla barn har rätt till kultur, även till den som 

kräver förberedelse och kunskap (1993:11). 

Den kulturella mångfalden ger i dag med säkerhet möjlighet till att utforska nya kulturer. Att 

det skapar en osäkerhet kring vad som är vårt eget kulturarv kan kopplas till Svenssons 

påstående att barn och ungdomar som inte upplevt kulturella uttryckssätt bara bryr sig om 

program som ger underhållning och väcker sensation. Men vad Svensson menar med 

kulturella uttryck anser jag i det här fallet vara öppet för tolkning. Han påpekar vikten av den 

demokratiska processen och att ungdomar ska få ta del av färgstark kultur. Att ta del av 

kulturella uttryck sett från skolans perspektiv kan enligt min uppfattning innebära att konsten i 

stor utsträckning har just underhållning och glädje på agendan. Detta anser jag inte utesluta att 

kulturen också väcker debatt och skapar den grund som Svensson nämner för samhällets och 

människornas utveckling.  

Svensson påpekar väljandet som en viktig del i den demokratiska processen och menar att det 

är ett av kulturens karaktärsdrag, att allting blir föremål för människors tyckande. I vilken 

utsträckning kan eleven sägas ge möjlighet till detta tyckande och i vilken utsträckning ska 

skolan välja den kultur som ungdomar ska ges möjlighet till att ta del av i undervisningen? 

Det är tydligt att de pedagoger som deltagit i denna studie medvetet inte väcker diskussion i 

debatten, även om det är tydligt att de är väl medvetna om områdets problematik. Det kan 

diskuteras om Svenssons argument är aktuella i dag när dennes forskning i relation till tid kan 

ses som inaktuell i det som presenteras. Men det är tydligt för mig att påståendet att det 

kulturella utbudet ökat och hur det i sin tur visar på att det i hög grad sedan dess även ökat i 

samband med den kommunikativa utveckling som skett, i och med detta anser jag att 

relevansen i Svenssons påstående är än större i dag. Kalle Tiderman (2002:26) hur tendensen i 

Europa är att vi vill ha en autentisk exotisk musik från andra kulturer. Det ska svänga bra och 

ha ett klart identifierbart ursprung. I musikernas hemkulturer vill publiken däremot ha det 
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senaste och modernaste. Vidare beskrivs det hur musiker från till exempel olika länder i 

Afrika många gånger får finna sig i att ha två helt skilda parallella repertoarer, scenklädsel 

och instrumentuppsättningar. Om en musikgrupp är etablerad som världsmusikband inom 

genren kan de göra nästan vad som helst och ändå betraktas det som världsmusik. 

Världsmusik och integration 

Inom utomeuropeisk musik är det sociala mönstret inte alltid självklart för en västerländsk 

betraktare. Förståelsen kan begränsas av okunnighet, något som är självklart på grund av 

avstånd eller den inlärda världsbilden som kommer från kolonialismen. Det kan vara speciellt 

svårt att se skillnad i klassmässiga relationer mellan olika främmande genrer. Det är lätt att 

allt utanför det västerländska får en generell betäckning som till exempel Etnisk musik eller 

Folkmusik. 

I frågan om hur världsmusik och/eller etnisk musik kan integreras i musikundervisningen kan 

vi se olika förhållningssätt. Hur den nya genren integreras är i hög grad beroende på hur 

musikläraren förhåller sig till genren och begreppet. Om världsmusikgenren generaliseras och 

pedagogen ger genren en generell beteckning så kan det möjligen ses som att den lättare kan 

säga integreras i undervisningen. Problematiken när det gäller definitionen blir här än 

tydligare. I ett undervisningssammanhang ser jag integreringen i det här fallet relativ, till stor 

del beroende på pedagogens syn på och förhållande till vad världsmusik och/eller etnisk 

musik är. I och med att jag i denna undersökning har valt att se på världsmusik som en 

blandmusik på samma sätt som respondenterna i undersökningen också gör så kan det 

möjligen ses som att begreppet generaliserats. Trots detta anser jag att undersökningen ger ett 

relevant resultat och att detta visar på att problematiken endast blir allt tydligare i sitt 

mångfasetterade område. Vidare anser jag att det finns en relevans i frågan om när en 

musikgenre anses vara integrerad i undervisningen. Är det ett kvalitativt innehåll och en 

kontinuitet som bör räknas till en genuin och verklig integrering? Eller bör en integrering av 

en musikgenre kunna ses i det som eleverna tar med sig efter lektionen? På samma sätt som 

världsmusikgenren kan generaliseras så kan det vara svårt att säga om en ny musikgenre 

verkligen integreras i undervisningen. Detta anser jag även till stor del bero på hur man som 

pedagog förhåller sig till världsmusikgenren och områdets problematik. 

Något som kan ses som positivt med världsmusiken är att den ger plats för nya identiteter. 

Detta såväl i klassrummet som på den aktuella marknaden. De kulturella identiteterna 

accepteras och bearbetas på andra sätt än genom västerländsk rock, pop eller konstmusik. Den 

medför också nya funktioner nya spridningsvägar och en ny publik. Området världsmusik har 

en tydlig koppling till de nya faktorer som är gällande i dagens samhälle. Globalisering, 

internationella kontakter och migration är några av dessa som kan ses som positiva, när det 

medför att människor från olika delar av världen med olika bakgrund och kultur kan mötas 

och inom denna arena skapa förståelse och genom musiken komma närmre varandra. Detta 

kan ses som positivt och mycket aktuellt också i den svenska musikundervisningen inom 
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gymnasieskolan i dag. Nya kulturella identiteter kan tillåtas formas genom att vårt samhälle 

allt mer karaktäriseras av ett gränslöst förhållningsätt.   

Rasism och främlingsfientlighet kan ifrågasättas. Det som vidare kan ses som positivt med 

världsmusik är att det väcker diskussion och ger möjlighet till förhandlingar med helt nya 

infallsvinklar. I vissa avseenden uppfattas världsmusiken som radikal. Det ser jag som en 

möjlighet till utveckling och positivt när den västerländska klassiska musiken och dess plats i 

vårt samhälle allt för lite ifrågasätts i dag. Tydligast är när världsmusiken introduceras på 

svenska musikhögskolor. 

När begreppet världsmusik lanserades framgick det tydligt att genren utmärks av en stark 

relation till populärmusiken. Det är tydligt att världsmusiken starkt motsätter sig mot 

skivbolagens och producenternas slaveri, samtidigt som det finns ett beroende av marknaden. 

Samtidigt som kommersialismen kritiseras, vill världs musiker också skapa helt ny musik som 

ställer sig helt utanför de gängse kommersiella kategorierna. Det är för mig tydligt hur den 

inneboende konflikten kommer att fortsätta. I och med att det som kritiseras också krävs för 

att nå ut till marknaden så kvarstår problematiken. 

Jag ser kritiserandet av kommersialismen som något positivt trots beroendet i frågan. Även 

om den inneboende konflikten kvarstår så ser jag världsmusik och dess verkan som ett steg 

mot förändring och över tid också ett mer obundet förhållningssätt till den kommersiella 

marknaden. Det kan tyckas självklart att se det positiva och många fördelar med att 

världsmusiken tar allt mer plats på marknaden i dag.  

Men är det alltid så enkelt att skilja på det positiva och det negativa inom ett område som har 

en sådan mångfasetterad problematik? Anti-rasism påstås av Göran Adamsson (2014) vara 

mångfaldens paradnummer. Adamsson vill visa att ryktet är oförtjänt och att i själva verket 

multikulturalismen innehåller en mängd egenskaper som vetter mot rasism. Det ges exempel 

på detta som mystifieringen av den etniska gruppen och den tunna hinnan mellan etnicitet och 

nationalism. På så sätt visas det att multikulturalister ersätter rasism mot andra kulturer med 

fascination och nyfikenhet. Här menar Adamsson, som tidigare nämnts, att man i båda fallen 

sätter minoritetsgruppen på piedestal för avsky eller idealisering och utestänger den från 

normalt mänskligt liv. Sett från det perspektiv som Adamsson visar på kan det med säkerhet 

väcka många nya frågor och detta kan direkt kopplas till begreppet integrering. Mångfald och 

mångkulturalism ger vanligtvis positiva reaktioner och det kan möjligen ses som att det ses 

som en normalitet. Adamsson menar att genom att ge efter för moralism och känslosamhet 

trivialiseras mångfaldsdiskursen och att det på så sätt banar väg för rasism. Detta ifrågasätter 

direkt påståenden som till exempel att världsmusiken som en genre som kan ses stå för 

mångfald, mångkulturalism, integrerar olika musikkulturer och verkar för globalisering. Vad 

menas egentligen med att mångfald bejakas, och att främlingsfientlighet bekämpas? Det blir 

allt tydligare hur en problematik som växer i takt med processen i området blir mer 
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komplicerad. Normativ mångfald som Adamsson beskriver handlar om att skapa ett samhälle 

som inte endast är, utan också fungerar mångkulturellt. 

Vad innebär det att ett samhälle fungerar mångkulturellt? Vem avgör om det är funktionellt 

och hur ska man som pedagog förhålla sig till frågan? Jag anser att dessa frågor med all 

sannolikhet inte berörs på en djupare nivå i musikundervisning inom världs och/eller etnisk 

musik. Är det då relevant att föra in diskussionen inom denna problematik i undervisningen 

och finns det plats för det? Eftersom det växer fram nya frågor inom området anser jag att 

skolan bör lägga vikt vid de aktuella frågorna och att lärare till viss del görs medvetna om 

denna problematik. 

Under arbetet med denna undersökning har det för mig tydligt framkommit att det finns en 

tendens att använda begreppen integration, mångkultur och mångfald på ett sätt som i olika 

sammanhang många gånger förespråkar en ideologisk normativitet. Något jag kan ifrågasätta i 

min undersökning är min egen relation till begreppet integration och att det allt för lite 

ifrågasatts. Problematiken blir allt mer intressant när begrepp som dessa och hur de används 

ifrågasätts. Vad kan vara negativt med mångfald, integration och mångkultur? Det är frågor 

som inte allt för ofta ställs. Det är enligt min uppfattning ett nytt område vi här kliver in i. 

Resultatet av processen i mötet mellan olika så kallade politiska stereotyper kommer enligt 

min uppfattning att motverka ökad polarisering vilket i sin tur så småningom också ger 

möjlighet till en djupare och mer genomträngande integrering i mötet mellan människor och 

deras kulturella företeelser. Adamsson ställer frågan om mångfaldsideologin legitimeras och 

på vilket sätt? Det är för mig tydligt att en medvetenhet inom områdets problematik kommer 

att växa fram i mötet mellan de olika oppositionerna. I samband med denna process ser jag 

även vikten av skolans roll och ansvar. Och hur vi trots tydliga motsättningar i vårt så kallade 

mångkulturella samhälle kommer att nå svar på många av de frågor som i dag inte tycks 

självklara. 

Världsmusiken och läroplanerna 

Det är lätt att tolka styrdokument till fördel för en undervisning som fokuserar på ett speciellt 

område. Det finns alltid för och nackdelar med möjligheten till att tolka innehållet i dessa. 

Intressant är att se hur Gymnasieskolans läroplan, Gy 2011, (Skolverket.se, 2011) i betydligt 

mindre utsträckning än Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet: Lpo94 och Lpf94 (samt 

läroplanen för de frivilliga skolformerna) (Skolverket.se) kursplanen för musik nämner ett 

innehåll i undervisningen som direkt går att anknyta till integrering och musikens koppling till 

andra kulturer. 

Integrering av olika kulturer är något som vi i vårt mångkulturella samhälle kan se som något 

självklart. Men är det allmänt vedertaget? Och är det på grund av det som den senare 

läroplanen i mindre utsträckning är tydlig i att uttrycka vikten av integrering och att anknyta 

musikundervisningens innehåll och mål till andra kulturer? Kan det finnas en medvetenhet om 

mångfaldens och mångkulturalismens problematik i utformandet av styrdokument som rör 
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gymnasieskolans undervisning? Är det en medveten försiktighet i uttrycket eller är det endast 

den självklara uppfattningen att mångfald och mångkultur är positivt och att de därigenom 

inte vidare analyseras? Kan det vara så att Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

Lpo94 (1994)  uttrycker vikten av musiken och dess koppling till andra kulturer när detta kan 

tyckas aktuellt i tydlighet för yngre åldrar? Det kan ses som att en medvetenhet om områdets 

problematik har tillåtit forma styrdokumenten för att möjligen ge en bredare förkunskap inför 

senare studier. Det är med säkerhet många nya faktorer som påverkar undervisning i dag 

jämfört med vad som har varit aktuellt i tidigare styrdokument inom musikundervisning.  

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo94 (1994) nämns hur musikens 

gränsöverskridande karaktär kan ge eleverna möjligheter att samverka i gemensamt 

musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund och hur detta gör ämnet till ett 

socialt viktigt instrument i skolan. Det nämns även hur IT ger förändrade förutsättningar för 

samarbete och global musikkommunikation över nätverk.  Det är tydligt hur integrering 

fokuseras när styrdokumenten nämner IT och möjligheter till ett globalt nätverkande. Dessa 

områden ses med säkerhet som självklara och det kan ses som att det möjligen inte aktuella att 

nämna i så stor utsträckning i Gymnasieskolans läroplan, Gy 2011, (Skolverket.se, 2011). Jag 

anser att denna skulle kunna innehålla mål som tydligare kan anknytas till integrering av 

musik mellan olika kulturer. Men viktigt är då också att föra in problematiken inom mångfald 

och mångkulturalism som i dag är mycket aktuellt. Dessa aktuella styrdokument för skolans 

musikundervisning kan sägas ha en stor brist när detta inte på något sätt tas upp i direktiv och 

gällande riktlinjer. Det är tydligt att det blir pedagogen som utifrån sina kunskaper och 

medvetenhet inom området tolkar och genomför undervisningen. Jag anser att mångfaldens 

och mångkulturalismens problematik i mycket liten utsträckning finns i dessa styrdokument. 

Styrdokumenten i musikundervisningen kan inte direkt sägas strida mot integrering av olika 

musikkulturer. Det finns däremot många argument som kan föra hela frågan om integrering 

av nya kulturer vidare. Det är tydligt att det hela blir allt mer komplicerat när området 

analyseras utöver den generella uppfattningen. Jag anser att det trots detta måste finnas en 

balans i det förhållningssätt som skolan, pedagoger och skolverket bör ha i relation till den 

gällande problematiken. Vilken medvetenhet finns hos eleverna? I vilken utsträckning ska 

undervisningen utformas i relation till de olika gällande faktorer som kan verka mot eller för 

en gynnsam utveckling? Det finns mycket som med säkerhet kan vidare diskuteras. Jag har 

själv en uppfattning av att resultatet av mötet av olika kulturer i ett musikutövande inte 

problematiseras, sig självt utan i de processer som snarare är reaktioner efter sådana möten. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Vad innebär Världsmusik för dig och hur ser du på Begreppet Världsmusik?  

2. vad skiljer sig i lektioner med världsmusik från andra 

3. Vad motiverar dig som lärare att använda den här musikgenren i undervisningen 

4. Vad anser du är viktigt hos eleverna under dessa lektioner 

5. Vilka mål finns i din undervisning med tema Världsmusik och eller Etnisk musik 

6. I frågan om hur lärarna ser på det här lektionsinnehållet utifrån läroplanen 

7. Vilka mål har du i undervisningen utöver de som finns i läroplanen  

8. Vad anser du att läraren bör lägga vikt vi i undervisning med det här innehållet för ett bra 

resultat 

9. Hur ser du på dina egna begränsningar 

10. Vad lägger du vikt vid i din planering av lektionen 

11. Vad anser du är viktigt när det gäller elevernas intresse 

12. Vad är viktigt i din roll som lärare i det här sammanhanget 

13. Hur anser du att ett sådant här lektionsinnehåll kan integreras i musikundervisningen 

14. Vad väcker intresse för andra musikkulturer hos eleverna 

 


