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Abstrakt 
 
Som musiklärarstudent möter man olika elever med utländsk bakgrund som har olika            

svårigheter i musikämnet. Med bakgrund av detta utvecklades en frågeställning i hur            

musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever. Vid en snabb internetsökning          

påträffades väldigt lite undersökningar om just detta. Därför var detta ämne extra            

intressant att undersöka.  

 

Syftet med uppsatsen är förutom att undersöka hur musiklärare anpassar          

undervisningen, även vilka metoder de använder och vilken roll resurser, elevgrupper           

och läroplanen har i anpassning för eleverna. I bakgrunds- och teoretisk           

bakgrunds-kapitlen presenteras litteratur i form av olika inlärningsperspektiv och         

forskning om inkludering. Studien bygger på tre semistrukturerade intervjuer med lärare           

från olika skolor. I resultatet framkommer att samarbete med andra lärare, musikämnets            

resurser samt elevernas egna musiksmak är viktiga i arbetet med inkludering. De            

metoder lärarna använde påverkades av elevgruppens storlek, hur många rum de hade            

tillgång till samt hur mycket tid de hade till sitt förfogande. I övrigt framkom också att                

lärarna såg kunskapskraven i musikämnet som delvis eurocentriska och att det var stort             

fokus på kunskapskraven samt administrativt arbete i lärarrollen.  
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1. Inledning 

Skolinspektionens (2011) granskning i början av decenniet visade att landets 

musikundervisning var skiftande i kvalitet. De kom fram till att musikämnet satte höga 

krav på lärarna, med en snäv timplan och många kunskapskrav att uppfylla. De ansåg 

att musikämnet behövde anpassas, och att det var stor fokus på just pop och rock, och 

ställde sig frågande till hur elever med andra musikaliska preferenser än pop och rock 

skulle tillgodose sig ensembleundervisning. I rapporten går även att läsa att många av 

de tillfrågade lärarna upplevde att musikämnet hade stort fokus vid avslutningar och 

lucia, men att resten av året hamnade det i skymundan.  

 

Något jag märkt under mina tre perioder av VFU  är att det fortfarande är stor skillnad 1

i musikundervisningen mellan olika skolor. Något jag speciellt lade märke till var att 

ämnet fokuserar mycket på pop och rock, samt europeisk konstmusik. Under min 

första VFU hade eleverna i skolan jag var på prov i musikhistoria. När jag och min 

handledare satt och rättade proven såg vi att vissa av eleverna hade skrivit fel namn i 

rutan där de skulle skriva artist. Det skulle stå Mozart, eller Bach, men en handfull 

elever hade skrivit namn som Peter eller Hans istället. Alla hade skrivit dessa namn på 

samma ställe och vi insåg att det inte var en slump. När vi använde appen shazam, som 

lyssnar på låten som spelas upp och länkar dig till spotify för att se vad låten och 

artisten heter såg vi att personen som spelat stycket hette Peter, och att Mozarts namn 

bara var med i låttiteln på Spotify. För mig, och många av de elever som klarade 

provet, som vuxit upp i Sverige och hört denna musik sedan barnsben var det självklart 

att namnet Peter inte hörde ihop med stycken som Air eller Für Elise, men de elever 

som hade svarat fel på frågan var alla elever med utländsk bakgrund. Detta fick mig att 

börja tänka på hur eurocentriskt musikämnet är, och jag började undra hur vi som 

musiklärare ska inkludera elever med utländsk bakgrund i den rätt så eurocentriska 

undervisningen.  

 

1 Verksamhetsförlagd utbildning 
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Det finns mycket material om hur du som lärare anpassar undervisningen för elever 

med särskilda behov, och hur du gör extra anpassningar, men jag saknar tydliga 

riktlinjer för hur vi som lärare i just musik är inkluderande i vår undervisning efter alla 

olika elever vi har.  

I denna uppsats har jag därför valt att undersöka olika lärares tillvägagångssätt när de 

inkluderar alla elever i undervisningen, och vad det finns för material att tillgå att 

stödja sina beslut på, enligt dessa lärare.  

 
 1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att diskutera inkludering ur ett 

etnicitetsperspektiv, att studera vilka incitament som finns kring inkludering i skolan. I 

ett mer detaljerat syfte vill jag undersöka vilka metoder, arbetssätt och organisatoriska 

faktorer som påverkar arbetet med att skapa inkluderande arbetsmiljöer.  

 

Forskningsfrågorna frågor är:  

1. Hur är olika verksamheters beredskap för att inkludera elever med utländsk 

bakgrund sett ur tre lärares perspektiv?  

2. Hur arbetar tre musiklärare med inkludering i grundskolan?  

 

1.3 Begreppsförklaringar 

I den här uppsatsen kommer följande begrepp användas:  

  

Begreppet utländska elever - som syftar till elever vilka hos en eller båda föräldrarna 

är födda i ett utomeuropeiskt land. Jag är medveten om att alla dessa elever inte har 

samma erfarenheter och kunskapsnivåer, och det är inte min mening att klumpa ihop 

en så mångfaldig grupp till en och samma karaktär.  

 

Världsmusik - en term som musiketnologiskt sett är möjlig att tolkas på många olika 

sätt. Begreppet kan problematiseras då det ofta klumpar ihop all musik som inte är 
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västerländsk under en enda genre. Här används världsmusik som samlingsnamn på 

folkmusik från runt om i världen, då det är så det tolkas i läroplanen för musik 

(Skolverket, 2011).  

 

I uppsatsen används även begreppet inkludering, som enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, SPSM, förklaras som: “Inkludering är en pågående demokratisk 

process som visar på alla människors rättigheter, lika värde och som ständigt söker 

efter bättre sätt att tillvarata mångfald och olikheter.” (SPSM, 2017 ). 

Nilholm (2015) säger att för eleven ska vara inkluderad ska den även ha en bra 

situation i klassen, och elevens kunskapsmål ska nås. Även gemenskap lyfts fram som 

något viktigt i inkludering av elever. Alla elever ska ha en bra situation i klassen, och 

en väl fungerande gemenskap (Nilholm, 2015, s.10). Inkludering är något som ofta 

diskuteras i förhållande till elever som har en eller flera diagnoser eller en 

funktionsvariation, i denna uppsats diskuteras det i förhållande till elever med utländsk 

bakgrund.  
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2. Bakgrund 

I denna uppsats undersöks inkludering i musikämnet i förhållande till utländsk 

bakgrund. I avsnittet Bakgrund kommer såväl politiska visioner kring skolan som 

läroplanen och skolans styrdokument tas upp, för att läsaren ska förstå syftet med 

uppsatsen och även forskningsfrågorna.  

 

2.1 Individanpassad undervisning 

Idén om en skola för alla tog form i 1980 års skolplan, Lgr 80, och hade som politisk 

vision att den svenska skolan skulle vara en skola dit alla barn kunde komma, och där 

undervisningen skulle vara anpassad efter individuella förutsättningar (Egelund, Haug 

och Persson, 2006).  

 

Detta är implementerat även i dagens skolplan, Lgr11, och det har tydliggjorts att 

Sverige inte bara ska ha en likvärdig skola där undervisningen är likadan landet runt, 

utan att likvärdig innebär att skolan anpassar efter elevernas förutsättningar (SKOLFS 

2010:37 s.2). Kaya (2016), som själv är lärare, berättar dock att det är svårt att anpassa 

undervisningen för alla elever i en elevgrupp när det är stor spridning i elevgruppen. 

Hon menar att för att individanpassa behövs kunskaper om elevernas kunskapsnivå 

och tidigare erfarenhet. Hon kartlägger sina elevers kunskaper innan lektionsplanering 

och berättar att även om hon inte kan alla sina elevers olika modersmål öppnar hon 

ändå upp för deras möjlighet att använda det i undervisningen. Kaya (2016) berättar att 

om en elev inte kan förklara något på grund av språkliga hinder, så låter hon dem 

förklara på ett annat språk, och då kan modersmålslärare eller studiehandledare hjälpa 

att agera tolk senare (Kaya, 2016, s.34-75). Kaya (2016, s.238) betonar också vikten 

av att ha genomarbetade och tydliga lektionsplaneringar, samt ett samarbete mellan 

olika lärare, exempelvis mellan ämneslärare och svenska som andraspråk-lärare.  
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Skolinspektionen (2018), som är en statlig myndighet för att granska skolor, granskar 

bland annat om och hur skolor ger extra stöd till elever med utländsk bakgrund, och 

nyanlända elever. De menar att även om dessa elever kan lära sig vardagssvenska fort, 

så tar det flera år innan ens svenska är så bra att man kan ta sig till undervisningen på 

samma villkor som en svenskfödd elev. Skolinspektionen (2018) menar att med hjälp 

av studiehandledare i modersmålet, som samarbetar med ämnesläraren, kan 

undervisningen underlättas för dessa elever. Skolverket bistår också med ett antal 

frågor för reflektion, som de menar kan vara bra att ha med sig som lärare då man 

individanpassar undervisningen för nyanlända elever. De menar att frågor som rör 

kartläggning samt undervisningens innehåll och genomförande är viktiga frågor, och 

exempel som ges på dessa är “tar skolan reda på de nyanlända elevernas kunskapsnivå 

när de börjar?” och “Finns det något innehåll eller några moment som förutsätter 

förtrogenhet med specifikt svenska förhållanden eller ett svenskt kulturarv? Hur gör 

skolan för att de nyanlända eleverna ska klara dessa moment?” (Skolinspektionen, 

2018). I musikämnets centrala innehåll är det vissa moment som innefattar ett 

europeiskt kulturarv, och är eleven från en annan världsdel torde ju även det påverka 

elevernas resultat.  

 

2.2 Läroplanen och skollagen  

Läroplanen är skriven av Skolverket, med innehåll som stipulerar skolans mål och 

riktlinjer, men även skolans värdegrund och uppdrag. I kapitlet Skolans värdegrund 

och uppdrag (Skolverket, 2011) beskrivs skolan som demokratisk, där alla elever ska 

kunna inhämta och utveckla kunskap och värderingar. Viktigt är att ha respekt och 

förståelse för det faktum att vi alla är olika som individer, och att ingen ska kunna 

kränkas på grund av sina olikheter. 

 

Under rubriken en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011) kan läsas att undervisningen 

ska vara likvärdig för alla, oavsett var i landet du går i skolan. Detta innebär dock inte 

att undervisningen ska vara likadan eller att alla elever oavsett behov ska ha samma 

resurser och anpassningar. Skolverket är väldigt tydliga med att skolan ska ta hänsyn 
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till olika behov och förutsättningar, att skolan har ett särskilt ansvar för elever som av 

någon anledning inte kommer klara/klarar målen. Skolan ska anpassa undervisningen 

efter alla elever, men inte på samma sätt för allihopa. Sverige ska ha en likvärdig 

utbildning, och detta innebär att lärare då kommer behöva undervisa på olika sätt till 

olika elever och elevgrupper. Skolverket är också tydliga med på vilka grunder lärare 

ska anpassa undervisningen, och en av dessa är språk:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011) 

 
Även i skollagen kan läsas hur undervisningen kan anpassas för att den ska vara 

likvärdig för alla. Både elever med funktionsvariation, och elever med extra begåvning 

ska få undervisning som syftar till att de ska utvecklas både personligt och 

lärandemässigt:  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. (SkolL, 1 kap. 4§) 
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3. Teoretisk bakgrund  

I det här kapitlet presenteras olika teorier om flerspråkighet och teorier enligt det 

sociokulturella perspektivet, samt tidigare forskning. Teorin om transspråkande tas upp 

ur ett bredare perspektiv med flera olika infallsvinklar från olika författare.  

 

3.1 Transspråkande  

Translanguaging, eller transspråkande som det kallas på svenska, innebär att elevers 

flerspråkighet tas som resurs och används i undervisningen. Några teorier inom 

transspråkighet är att de flerspråkiga eleverna kan bibehålla och vidareutveckla sina 

språkliga kunskaper parallellt (Svensson & Torpsten, 2017). En annan teori utgår från 

att vi ser flerspråkighet som norm, istället för att se det som första- och andraspråk, det 

vill säga, elevernas språk ses som en helhet (Bigestans, Drewsen & Kindenberg, 2015). 

 

Svensson och Torpsten (2017) beskriver teorierna och hypoteserna kring transspråkande 

som stundtals motsägelsefulla, men menar att det lärare som läser deras text kan ta med 

sig från dessa synsätt i sin undervisning är grundtanken om språken som sammanflätade 

i varandra. De menar att lärare ska ge flerspråkiga elever tillgång till sina språk och inte 

ha en monolingvistisk undervisning, det vill säga en undervisning helt på svenska 

(Svensson & Torpsten, 2017, s.39). 

 

Hur detta ser ut i praktiken ges det också exempel på, då en av författarna, Gudrun 

Svensson arbetar med att få dessa teorier ut i praktiken på en skola där hon har en 

handledarroll. Hon samarbetar med lärarna i en specifik klass och tillämpar 

transspråkande i klassen. Detta går till som så att eleverna får svara på frågor på två 

språk. Innan detta implementerades hade lärarna redan gjort sig bekanta med Garcías 

strategiska principer för transspråkande, och provat att använda sig av dessa i några år. 

En av Garcías principer, skriver Svensson, är social rättvisa, vilken kan tillämpas på så 

sätt att lärarna i sin undervisning visar tydligt att inget språk ses som bättre än det andra, 

alla språk är likvärdiga. Lärarna hjälper eleverna att lära av varandra, och är positiva till 

elevernas språkkunnande (Svensson & Torpsten, 2017, s.42-43). 
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Att använda transspråkande för att främja inlärningen hos elever skiljer sig från dagens 

norm i skolorna, där elever med annat modersmål än svenska ofta får gå ifrån 

lektionerna med sin klass för att ha egen undervisning med modersmålslärare i annan 

grupp. Detta, menar författarna, gör att eleverna får svårare att komma in i gruppen, 

men även att det tar längre tid för dessa elever att börja med ämnet, eftersom fokus är på 

att lära sig svenska först. Med denna lärandeteori kan eleverna alltså börja med ämnet 

under tiden de lär sig svenska. (Svensson & Torpsten, 2017, s.37, 58, 59). Det är få 

skolor i Sverige idag som använder sig av transspråkande, men de som gör det 

rapporterar positiva resultat (Sandberg, 2019; Borgert, 2019). 

 

Jim Cummins (2017) hävdar att arbetet med transspråkande i klassrummet har stort stöd 

i teori och forskning. Han berättar att studier har visat att elever som får arbeta med 

uppgifter med hjälp av transspråkande får en djupare förståelse för hur språk och hur de 

kan användas effektivt, får större erfarenhet av att processa språk, och kan enklare se 

strukturer. Cummins tar i sin text upp många olika studier som exempel på att det finns 

ett starkt samband mellan att utveckla flerspråkiga elevers förstaspråk och deras 

framgång att lära sig ämneskunskaper på skolspråket (Cummins, 2017). Han skriver att 

lärare i Sverige är fullt införstådda med att de ska undervisa “hela barnet”, att de ska 

utveckla positiva och stöttande relationer med eleverna, uppmuntra deras intressen och 

förmågor, samt motivera dem att aktivt engagera sig i lärandet. Men, frågar han sig, vad 

innebär det i praktiken, i ett samhälle med språklig, kulturell och religiös mångfald? 

(Cummins, 2017, s. 94). Cummings beskriver att det görs bäst genom att bekräfta värdet 

och legitimiteten i flerspråkiga elevers hemspråk (Cummins, 2017, s. 96). Cummins 

(2017) skriver också att det finns ett starkt samband mellan att utveckla elevers 

förstaspråk och elevens utveckling av ämneskunskaper. (Cummins, 2017, s. 105).  Även 

OECD (2018) tar upp flerspråkighet, eller multilingualism som de kallar det, som något 

positivt. De skriver att elever med flera språk tenderar att prestera bättre, och menar att 

vi ska uppmuntra flerspråkighet med stöd av familj, samhället, skolan, och lärarna. De 

menar också att lärare bör få relevant utbildning och att speciellt framtagna aktiviteter 

ska användas i utbildningen för att främja detta (OECD, 2018, s.273). Marx Åberg 
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(2019) menar dock att lärare behöver mer än bara kunskap om språkutvecklande 

arbetssätt, de behöver ha kunskaper i språkets beskaffenhet och pragmatik, skriver Marx 

Åberg (2019). Hon frågar sig om det verkligen är ämneslärares uppgift att ha koll på 

detta, och menar på att det mer hör till en språklärares kunskapsområden. Hon lyfter 

även fram kunskapskravens värdeord utförligt och nyanserat, som inte konkretiseras på 

samma sätt i alla ämnen. Därför, menar Marx Åberg (2019) borde ämneslärare fokusera 

på språkliga tekniker i specifika ämnen, istället för på generell nivå.  

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

I detta avsnitt kommer det sociokulturella perspektivet diskuteras utifrån Säljö (2017) 

och Vygotskij (1978). 

 

3.2.1 Medierande redskap 

Enligt Vygotskij använder sig människan av två olika redskap, språkliga och materiella 

(Säljö, 2017). Vygotskij själv kallade dessa för “sign”  (språk, tecken, symboler) och 2

“tool” (materiella, externa redskap) båda dessa redskap menade Vygotskij var 

medierande redskap (Vygotskij, 1978). Språkliga redskap kan vara bokstäver, siffror, 

räknesystem, begrepp. Inom matematiken blir detta siffor, triangel, procent och så 

vidare. Inom musiken är detta exempelvis dur och moll, noter, tabulatur och 

kvintcirkeln. Runt om i världen används inte samma språk eller alfabet, inte samma sätt 

att räkna på och inte heller samma sätt att notera eller spela musik på. Människor 

kommer från olika kulturer och lär och utvecklas inom dessa samhällen och kulturella 

gemenskaper (Säljö, 2017). Vygotskij ansåg att människor tänkte i omvägar, de 

upplever inte världen direkt, utan med hjälp av medierande och kulturella redskap 

(Säljö, 2017).  

 

Säljö (2017) menar att det inte är fruktbart att skilja på dessa fysiska och språkliga 

redskap, då de samverkar med varandra och ibland inte kan fungera utan varandra. Säljö 

ger ett exempel på hur en hastighetsmätare i en bil är ett fysiskt redskap, men ej 

2 Vygotskij (1978) är engelsk utgåva och jag har valt att ej översätta till svenska för att ej tolka fel.  
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fungerar utan hjälp av tecken och symboler, som ju är språkliga redskap (Säljö, 2017, 

s.255). Därför kan istället termen kulturella redskap användas, som täcker både 

språkliga och fysiska redskap. 

 

3.2.2 Språket 

Vygotskij var intresserad av språkets utveckling och betydelse för lärandet. Med språk 

menas inte bara nationella språk som svenska, albanska eller franska, utan också 

matematik som språk, bilder som språk. Förståelsen är att språk är ett flexibelt system 

av tecken som hjälper oss att göra oss förstådda, uttrycka oss, själva förstå omvärlden 

och fördjupa vår förståelse. Vygotskij refererade till språket som “redskapens redskap”, 

och med det menade han att språket är det främsta verktyget för förståelse, då vi 

uttrycker oss genom att kommunicera med andra människor, och organiserar vår 

omvärld med hjälp av språkliga begrepp. Vygotskij menade dock att människor inte 

endast kommunicerar via skriftligt språk, utan hon kan utveckla andra system för 

kommunikation. Till exempel finns teckenspråk, emojis, punktskrift (braille), med mera. 

Allt språk är medierande (Säljö, 2017, s.256).  

 

3.2.3 Primär och sekundär socialisation 

Vygotskij gjorde skillnad på den inlärningen som sker i hemmet och den som sker i 

skolan, enkelt förklarat. Den primära socialisationen är den som sker i hemmet, och 

under våra första år i livet lär vi oss prata vårt första språk, förstå socialt samspel och 

utveckla en identitet. Denna primära socialisation måste följas upp av en sekundär 

socialisation när samhället blir mer komplext och arbetsbördan ökar, kort sagt det vi 

behöver veta och kunna för att kunna försörja oss och hitta ett arbete senare i livet 

(Säljö, 2017).  

 

Vygotskij menade att det också finns vardagliga och vetenskapliga begrepp. De 

vardagliga kunde till exempel vara termer som mamma, pappa, syskon, och dessa 

begrepp lär vi oss vad de betyder i vardagliga samtal. Till exempel när familjen sitter 

och äter mat, och har ett samtal, lärs vardagliga begrepp in - grundläggande språkliga 
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redskap som lärs in i vardagen. Vetenskapliga begrepp är de som lärs ut i skolan, de mer 

abstrakta begreppen som kommer från vetenskapen. Dessa behövs förklaras för att 

kunna tillägnas, och det är inte begrepp vi i vanliga fall möter i vardagen. Läraren och 

undervisningen är enligt denna teori det viktigaste för att barnet ska kunna förstå och 

tillägna sig denna typ av kunskap (Säljö, 2017). 

 

3.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som anses relevant till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Författare som presenteras är Backman Bister (2014) och hennes 

avhandling om anpassning i musikämnet på gymnasiet. I sin avhandling kom författaren 

fram till att lärare anpassade musikämnet genom förenklade ackord, visade med händer 

och gester hur eleverna skulle spela samt avbröt lektioner för att förklara om det 

behövdes. Även Jabrhamdan (2018) tas upp i detta avsnitt, även hon har studerat hur 

lärare inkluderar och anpassar undervisningen, men utifrån nyanlända och utlandsfödda. 

Målet var att hitta en gemensam nämnare hos de lärare hon intervjuade, för att kunna 

använda det som mall för musiklärare i samma situation. Hess (2015, 2017) diskuterar 

musikämnets eurocentrism, och hon ger exempel på hur musiklärare kan ta sig an detta 

för att undervisningen ska bli så inkluderande som möjligt. Slutligen presenteras även 

Georgii-Hemming och Westvall (2010) som i sin undersökning kommit fram till att 

svenska musiklärare generellt är dåliga på att undervisa om världsmusik, och att fokus 

ligger på pop och rock.  

 
 
Backman Bister (2014) har i sin avhandling undersökt hur olika musiklärare anpassar 

undervisningen för enskilda elever i ensemblemusicerande. Resultaten i Backman 

Bisters (2014) avhandling analyseras ur ett kulturpsykologiskt perspektiv där hon 

använder sig av Hultbergs kulturpsykologiska modell, som baseras på Vygotskijs 

kulturhistoriska teori och Bruners beskrivning av kulturella verktyg.  

 

Backman Bister (2014) beskriver i sitt resultat att de lärare hon undersökt 

individanpassar musicerandet “här och nu” genom att i ensemblesalen stoppa 
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musicerandet och på olika vis förklara och visa för specifika elever hur de ska spela. 

Backman Bister beskriver att läraren både använder sig av att i luften visa hur eleven 

ska spela, men även att ställa sig bredvid eleven och kompa och sjunga så att eleven 

både får höra hur det låter och se hur det ska spelas. (Backman Bister, 2014) I ett annat 

sammanhang anpassas materialet eleverna får, då vissa elever som ej känner sig så säkra 

på att spela ackord efter noter får ett papper med ackorden utskrivna med bokstäver 

istället, något Backman Bister refererar till som kompmodell. De elever som känner sig 

säkrare får spela efter noter. (Backman Bister, 2014)  

 

I en avhandling från 2018 undersöker Sameerah Jabrhamdan (2018) lärares metoder för 

undervisning i klasser med många utlandsfödda och nyanlända, för att se om det finns 

en gemensam nämnare, något som sedan kan användas som information och instruktion 

till andra lärare som börjar undervisa i liknande sammanhang. Jabrhamdan (2018) 

menar att musik är ett universellt språk, och att elever som ej lärt sig engelska än, 

studien är amerikansk och utförs i delstaten New York, ändå kan vara delaktiga i ämnet 

(Jabrhamdan, 2018, s.6).  

 

Det Jabrhamdan (2018, s.22) fann viktigt var att lärarna hon undersökte såg musik som 

universellt, använde sig av gester vid undervisning i musik, valde ut ett kulturellt sett 

brett utbud av repertoar, och skapade ett välkomnande klassrum och miljö med respekt 

för alla olika kulturer. Alla lärarna Jabrhamdan intervjuade menade att musik finns i 

hela världen, och oavsett var eleverna kommer ifrån kan de ta till sig musiken och känna 

känslor för musiken oavsett genre. Många av lärarna valde dock också ut material från 

hela världen till sin undervisning, och dessa är inte sällan relaterade till elevernas 

ursprungsland. Ett exempel som tas upp är att en lärare har en hälsnings-sång för 

eleverna där hon sjunger hej på de olika språk eleverna i klassen talar. En annan lärare 

inkluderar elevernas traditioner i musikundervisningen, bland annat det kinesiska 

nyåret. De menade att på så vis gör det även de engelskspråkiga eleverna mer öppna och 

förstående, samtidigt som de icke-engelskspråkiga eleverna känner sig inkluderade.  

 

 
 
 
 
 

15 



 

Jabrhamdan (2018) beskriver att musiklärare ser det som svårt att hitta material, 

eftersom det inte finns något att gå efter i läroplanen, och en lärare berättar att hon 

brukar googla och ibland bett samt fått hjälp av föräldrar att hitta material som relaterar 

till elevernas kultur. Jabrhamdan (2018) kommer dock fram till att detta inte enbart är 

negativt, då elever blir mer delaktiga och känner sig sedda och accepterade om de får 

frågan av läraren att dela med sig av sin kultur och sin musik.  

 

Hess (2015) tar i sin artikel från 2015 upp kanadensisk läroplans betoning på 

västerländsk musik. Den västerländska musikens notation, tonarter, dynamik, med mera, 

är den som premieras, och all annan musik går under begreppet “world music”, liknande 

den svenska läroplanens begrepp “världsmusik”. Författaren argumenterar för att detta 

sätter musiken i fack av vi och dem. Hon beskriver att Kanadas läroplan sätter musik 

som inte är västerländsk klassisk musik i ett “other”-fack. Detta “other” beskriver hon 

som något som ses som mindre värt, inte lika viktigt (Hess 2015). Hess (2015) skriver 

att trots detta är det många lärare i Kanada som försöker göra musikundervisningen mer 

inkluderande genom att visa mer mångfald. Hess (2015) menar att inkludering bygger 

på respekt och erkännande av kultur.  

 

Även Georgii-Hemming och Westvall (2010) beskriver musikämnet, denna gång i 

Sverige, som ett ämne som fokuserar mer på pop och rock, och inte så mycket på 

världsmusik. Trots läroplanen är det många lärare som inte lär ut olika musikkulturer, 

skriver de (Georgii-Hemming & Westvall, 2010). Bristen på inkludering av andra 

kulturers musik verkar vara på grund av tidsbrist och att lärarna fokuserade mer på att 

eleverna skulle hitta sin egen musiksmak (Georgii-Hemming & Westvall, 2010, s.25). 

De menar att informell pedagogik kan vara en väg framåt, men även att lärare bör 

inkludera en kritisk diskussion kring populärmusik och media (Georgii-Hemming & 

Westvall, 2010, s.30). Hess (2015, s.341) är inne på samma spår och skriver att 

musikundervisningen inte nödvändigtvis lär studenter att tänka kritiskt angående 

hierarkier och maktpositioner i världen, och att den inte heller hjälper oss förstå musik 
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som social praxis. I en senare artikel av Hess (2017, s.176) anges critical pedagogy  3

vara lösningen på problemet med att västerländsk musik premieras i skolorna. Med 

grund i musiken vill Hess (2017) öppna upp för en politisk diskussion i klassrummet, 

för att främja en mer öppen och anti-rasistisk diskurs. Vad Hess vill åt är en 

intersektionell analys av musikämnet, liknande vårt värdegrundsarbete vi har i Sverige, 

men på en daglig basis.  

 

 

  

3  ett pedagogiskt tillvägagångssätt som innebär att eleven lär sig tänka kritiskt och 
analysera rådande normer och maktpositioner i samhället  
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4. Metod 

I detta avsnitt diskuteras de metodval som gjorts, hur undersökningen genomfördes och 

de forskningsetiska principer som använts.  

 

4.1 Val av metod 

I denna studie används intervju som metod. Det finns många olika typer av intervjuer, 

här har semistrukturerad intervju valts. Detta eftersom ämnet och vad som undersöks 

öppnar upp för en intervjuform där intervjupersonen kan ställa följdfrågor till 

informanten, och inte behöva följa ett fast schema. Även det faktum att en mer 

ostrukturerad intervjuform öppnar för mer utförliga svar gjorde att valet föll på denna 

intervjuform.  

 

4.2 Semistrukturerad intervju 

Till denna undersökning har semistrukturerad intervju valts som intervjuform. Detta 

innebär att forskaren har ett antal bestämda, allmänt formulerade frågor som hen kan 

ställa i valfri ordningsföljd. Forskaren kan även gå ifrån sitt manus och ställa frågor som 

uppkommer under samtalets gång, om hen får ett svar på en fråga som anses vara viktig 

eller intressant att undersöka närmare (Bryman, 2013).  

 

Semistrukturerad intervju går under kvalitativ forskningsintervju, där kvaliteten på 

intervjun och svaren på frågorna är viktigare än antalet svar som fås (Bryman, 2013). 

Bryman (2013, s.416) skriver att det finns många olika faktorer som leder till val av 

semistrukturerad intervju, varav en faktor kan vara att forskaren inleder sin 

undersökning med ett tydligt fokus, att hon vet vad hon vill undersöka, och då väljer 

denna intervjuform för att kunna ta sig an specifika frågeställningar.  

 

När det kommer till intervjufrågor skriver Kvale och Brinkmann (2014) samt Bryman 

(2013) att det finns olika typer av frågor. De listar nio olika typer av frågor och förklarar 
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samt ger exempel på dessa. De är i ordning: inledande frågor, uppföljningsfrågor 

(intervjupersonen ombeds utveckla sitt svar), Sonderingsfrågor, (uppföljning och 

fördjupning på en tidigare fråga eller svar), Preciserande frågor, (kan exempelvis vara 

“vad gjorde du då?”, “hur reagerade du?”) Direkta frågor, (till exempel “vad tycker du 

om xx?”, “är du nöjd med hur..”) indirekta frågor, (till exempel “hur ser dina 

arbetskamrater på..”, “hur tycker man att..”) Strukturerande frågor, (som sätter struktur, 

ex “jag vill nu byta tema”) tystnad, (som visar att intervjupersonen får tid att tänka ut ett 

svar, eller reflektera över något), och slutligen tolkande frågor, (som till exempel kan 

vara av sorten “menar du att..”, “innebär detta att..”)  

 

Dessa nio typer av frågor, menar författarna, är bra att ha som stöd när intervjufrågor 

skrivs. Kvale och Brinkmann skriver också att intervjufrågor bör vara korta och enkla. 

De skriver också att forskaren måste vara bekant med och intresserad av ämnet, samt ha 

kunskap om olika intervjutekniker för att kunna tillgodogöra sig en intervju (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.176).  

 

4.3 Urval 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det inte finns något specifikt antal informanter 

som anses vara rätt, utan att “intervjua så många som behövs för att ta reda på vad du 

vill veta” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.156). När intervjupersonen känner eller är 

bekant med informanten är det större sannolikhet att hen ställer upp på en intervju, och 

det gör även intervjun mer öppen och inte lika stel. Om intervjupersonen känner till 

informanterna sedan innan kan även informanter som passar till undersökningen väljas 

ut. Antal informanter var tänkt att vara tre till fyra stycken, då undersökningen inte är så 

stor och frågorna är mer kvalitativa än kvantitativa. Jag ville ha ingående svar, och antal 

svar var inte det viktigaste. För att säkerställa att åtminstone tre lärare skulle vara 

tillgängliga kontaktades många fler än tre, då jag räknade med att många lärare inte 

skulle kunna intervjuas på grund av tidsbrist eftersom jullov och terminsslut närmade 

sig.  
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I Bryman (2013) beskrivs urvalsprocessen annorlunda beroende på om du utför en 

kvalitativ eller kvantitativ undersökning. I den kvalitativa undersökningen berättar 

Bryman att forskningen oftast har målinriktad eller målstyrda urval. Dessa sker i 

förhållande till forskningsfrågorna, och forskaren väljer ut sina enheter (individer, 

organisationer, osv) i direkt hänvisning till dessa. Problem som kan uppstå enligt 

Bryman är att forskaren kan ha förväntningar på svaren ifall hen väljer ut personer, som 

sen ej överensstämmer med vad personerna senare svarar i intervjuerna, och forskarens 

urval kan även påverka resultatet. Jag valde personer som var musiklärare då 

undersökningen rör musikämnet. Jag valde också personer efter ort, alla jag kontaktade 

var från Skåne eller södra Småland, detta på grund av att intervjuerna skedde ansikte 

mot ansikte och det inte fanns tid eller möjlighet att åka en längre sträcka.  

 

4.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) nämner i sin publikation fyra huvudkrav för forskningsetik. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att informanterna ska bli informerade om vad 

undersökningen går ut på, att den är frivillig och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan om så önskas. Jag kommer att innan varje intervju ge varje informant 

skriftlig och muntlig information om vad jag undersöker, att det är frivilligt och att de 

kan avbryta när de vill. Den skriftliga informationen skickades ut i form av mail (se 

Bilaga A) till alla lärare.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha samtycke från informanterna. Jag 

kommer att informera om samt be om lov att intervjun spelas in. Informanterna kommer 

också att få reda på att de kan avbryta studien när som helst utan några negativa följder. 

Detta sker muntligt med alla informanter innan intervjun påbörjas.  

 

 
 
 
 
 

20 



 

Konfidentialitetskravet innebär att informantens identitet ska skyddas. Eventuellt kan 

även kontrakt om tystnadsplikt skrivas. Vetenskapsrådet menar att det ska vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt känslig information. Då den här undersökningen 

rör grundskolan så kommer informanternas identitet skyddas, även om eleverna inte 

kommer diskuteras . Elevgrupper kommer att diskuteras, emellertid, och då dessa är 

minderåriga så har jag valt att helt anonymisera mina informanter. Vetenskapsrådet 

(2002) skriver att “(...) om data är tillräckligt detaljerade, (kan det) vara möjligt för 

åtminstone vissa läsare att identifiera någon individ. Åtgärder måste vidtas för att 

försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.13) Med tanke på detta kommer alla informanter bli 

anonymiserade både när det rör namn, kön och var de arbetar. Detta för att det ska vara 

praktiskt taget omöjligt att ta reda på informantens identitet.  

 

Nyttjandekravet specificerar att all information jag samlar in endast får användas för 

forskningens bruk, och ej för kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte. I synnerhet 

personuppgifter, som är känslig information. Detta kommer självklart att respekteras 

och följas.  

 

4.5 Genomförande 

När undersökningens ämne var fastställt skrevs ett antal fasta frågor utefter det 

uppsatsen vill undersöka. Dessa frågor är skrivna på så sätt att de flesta kan ställas i 

valfri ordning, eller inte ställas alls. Den första frågan är en inledande fråga, enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) samt Brymans (2013) frågekategorier. Den är till för att 

fastställa intervjupersonens utbildningsnivå, erfarenhet och vilken/vilka årskurser hen 

undervisar i.  

 

Intervjupersoner söktes genom mail (se bilaga A) direkt till musiklärare eller till rektor 

(om direkt mailadress ej fanns tillgänglig) skickades ut. I mailet detaljerades 

undersökningens syfte och hur lång tid intervjun skulle ta. Även information om 

anonymitet fanns med i mailet (se bilaga A). Av ett tiotal mail svarade tre lärare att det 
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gick bra att intervjuas, resterande svarade antingen nekande på grund av tidsbrist eller 

svarade de inte alls. En av dessa tre lärare hoppade dock av studien innan intervjun 

genomfördes, en annan av de tre hoppade av efter intervjun genomförts. Detta gjorde att 

jag endast hade en informant kvar av de tre som svarat ja. Då jag var tvungen att radera 

intervjun jag genomfört på grund av de forskningsetiska principerna kunde jag inte 

använda den intervjun i min studie. En informant räckte inte till studien, därför 

tillfrågades två lärare jag kände sedan innan. Dessa lärare hade jag känt i ett, respektive 

fyra år vardera när studien genomfördes.  

 

Lärarna som intervjuats har blivit anonymiserade och kommer att presenteras som 

Lärare A, Lärare B och Lärare C.  

Lärare A har arbetat på en 7-9-skola i södra Sverige i 12 år. Hen är utbildad 

musiklärare. 

Lärare B har arbetat som musiklärare på olika skolor i södra Sverige, både kommunala 

och privata, i fem års tid. Hen är utbildad musiker.  

Lärare C är utbildad lärare med behörighet både i grundskola och gymnasium. Hen har 

arbetat i grundskola sedan slutet av 90-talet och i gymnasium sedan 2010-talet. Just nu 

arbetar hen i södra Sverige.  

 

Intervjuerna skedde på olika platser, två av dem i arbetsrum på skolorna de två 

informanterna arbetade på, och en tredje intervju skedde utanför arbetstid på en 

offentlig plats. De två som skedde i arbetsrum är de lärare som kommer att kallas Lärare 

A och Lärare C. Lärare B intervjuades mellan dessa två, på en offentlig plats. 

Intervjuerna tog ungefär 45 minuter till en timme, förutom intervjun med Lärare B, som 

tog hela två timmar. Intervjuerna spelades alla in utom en (med Lärare A) på grund av 

tekniska problem. Intervjufrågorna var öppna och gav möjligheten till utvecklade svar. 

Målet var att informanterna skulle prata mer än mig, som intervjuade. Då jag kände två 

av informanterna sedan innan var dessa två intervjuer otvungna och samtalsliknande 

och flöt på bra. Den tredje intervjun, med Lärare C, var något mer formell.  
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Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet. Det som jag inte ansåg 

viktigt transkriberades ej, utan då skrevs endast en kommentar om vad som talats om. 

Detta var exempelvis långa utläggningar, anekdoter och diskussion om andra ämnen än 

musik, som ej rörde uppsatsens syfte.  

 

4.6 Metoddiskussion 

Föreliggande studies metod är kvalitativ intervjumetod, detta passade bäst då det som 

diskuteras gärna får ha längre, utförliga svar, jämfört med en kvantitativ intervju med 

kortare svar, där mängden svar är viktig. Metoden fungerade bra för studien och mycket 

användbar information dök upp i intervjuerna. Frågorna var delvist fasta, med möjlighet 

att ställa följdfrågor, något som passade studien bra. Platserna för intervjuerna var olika 

för olika intervjuer. Två av lärarna intervjuades på deras arbetsplatser, vilket var en 

familjär plats för dem, men okänd för mig. Detta kan ha gjort att informanterna fick en 

annan position över mig än den informant (Lärare B) som intervjuades på neutral plats 

för oss båda, en offentlig plats. I den intervjun var samtalet mer jämlikt, men det är 

inget som nödvändigtvis behöver vara bra för studien. Alla intervjuer gav gott om 

material, oavsett var intervjuerna skedde.  

 

De etiska övervägandena ledde till att två av sammanlagt tre informanter efter jakande 

svar hoppade av studien. En av de två som hoppade av gjorde det efter en intervju hade 

skett, den andra innan. Kvar var då endast en informant. Detta ledde till att jag 

kontaktade två lärare jag kände sedan innan eftersom att en person ansågs vara för lite 

för studien. Av de tre jag hade från början hoppade två av, och kvar var då en. När jag 

då lade till två nya informanter var antalet informanter tillbaka på tre igen. Det är alltså 

tre informanter i studien, varav en tackade ja efter mailutskick, och två var kända sedan 

innan och tillfrågades efter två avhopp.  

 

 Det var ett bakslag för studien att behöva radera material, men viktigt att de 

forskningsetiska principerna följdes. Att alla lärare anonymiserats även könsmässigt är 
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bra inte bara för lärarnas anonymitet utan även för studiens syfte, då syftet inte är att 

jämföra manliga lärares tillvägagångssätt mot kvinnliga lärares.  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, utom en. Mobiltelefonen som skulle 

användas till att spela in dog och därför fick jag skriva så snabbt jag kunde samtidigt 

som intervjun pågick, vilket inte var optimalt.  

 

Antal informanter räckte till föreliggande studie, men resultatet kan ha blivit ett annat 

om en större undersökning skett, med fler informanter. 

 

5. Resultat 

Här presenteras studiens resultat. Här redogörs för informanternas svar om deras 

metoder och tillvägagångssätt för arbete med inkludering av elever med utländsk 

bakgrund. Den analyserade empirin har delats upp under rubriker, med namnen metod 

och tillvägagångssätt och anpassningar, resurser och förutsättningar samt musikämnets 

verksamhet och kunskapskrav.  

 

5.1 Metoder, tillvägagångssätt och anpassningar 

I detta avsnitt presenteras resultat som rör lärarnas tillvägagångssätt, planering och 

eventuella inkluderingar de gör i musikämnet.  

 

5.1.1 Planering 

De tre lärarna som intervjuades hanterade planering på olika sätt, och hade alla olika 

erfarenhet av planering på skolorna de arbetat på.  

 

Lärare A berättar att hen planerar utifrån vilken klass hen har. Lärare A menar att alla 

grupper är olika, och att en planering som fungerar på en klass kanske inte fungerar på 

en annan klass. Hen berättar att den ursprungliga planen kan vara att alla lektioner ska 

använda sig av samma lektionsplanering, men att “som lärare måste man alltid anpassa 

 
 
 
 
 

24 



 

materialet efter vad (eleverna) är intresserade av och frågar efter”. Lärare C arbetade 

också efter elevernas intresse, och hade elevernas musiksmak i bakhuvudet när hen 

valde material till lektionerna i grundskolan. På gymnasiet var det annorlunda, menade 

Lärare C, och berättade att eleverna där kunde komma till InSå -lektionen med komp 4

eller noter eleven själv hittat på internet, så där var det lite friare planering.  

 

Något Lärare A tar upp som viktigt är ett bra kollegialt samarbete, varje vecka träffas 

alla lärare som har eleverna och diskuterar. “Det är nyckeln till framgång” menar Lärare 

A. Även Lärare C tog upp vikten av samarbete. På gymnasieskolan hen arbetar på 

funkade det bra just nu, menade hen, men tryckte på vikten av att ha en bra rektor. 

Lärare B arbetade ett tag på en skola helt utan planering. Hen beskriver att rektorn med 

flera pratade om att börja ses en gång i veckan och planera, men att det aldrig blev av. 

Denna lärare hade en planering hen hade gjort tillsammans med en annan musiklärare, 

men berättade att i och med att det inte fanns en övergripande planering för skolan så 

drabbade det musikämnet hårdast, för att det var det ledningen brydde sig minst om. 

 

När Lärare B arbetade på en annan skola som enligt hens åsikt fungerade bättre kunde 

hen planera för undervisningen genom att i förväg fylla i vilka kunskapsnivåer de olika 

eleverna låg på, språkligt och i musikämnet, och sen utformades undervisningen efter 

det. På den skolan, berättade Lärare B, var det möten en gång i veckan och lärare 

samarbetade och samplanerade undervisningar. Samplaneringen var till för att kunna 

väva in de olika ämnena i varandra, och hen sa att musikämnet ofta vävdes in i andra 

ämnen, beroende på vilket arbetsmoment de arbetade med just då.  

 

5.1.2 Tillvägagångssätt och inkludering 

Att eleverna är intresserade av det dem arbetar med är viktigt, menar Lärare A. Hen tar 

upp ett exempel på en lektion där eleverna fick arbeta med låtar, uppgiften var att 

analysera en låt. Fokus låg på låtens olika beståndsdelar (vers, brygga, refräng) och 

eleverna fick då välja egna låtar att analysera. Sedan delades eleverna in i grupper om 

4 Instrument och Sång, gymnasiekurs för det estetiska programmet.  
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4-5 där de presenterade sina låtar och vad de kommit fram till. Detta tyckte Lärare A var 

en bra uppgift, då alla elever blir delaktiga oavsett musikaliska förmågor (att kunna 

spela instrument eller sjunga) men även bra eftersom elevernas intresse för musiken får 

ta plats i musikundervisningen. 

 

 Att eleverna är intresserade av musiken de arbetar med är något Lärare B också tar upp 

som viktigt. Hen berättar att på en skola hen arbetade på var eleverna inte engagerade i 

ensemblespel förrän hen visade ett hip-hop-beat, något eleverna där lyssnade mycket på: 

“jag märkte att på den skolan lyssnade dom jävligt mycket på hiphop, då lärde jag dom 

lite beats och så och då tyckte dom det var skitball ju, ‘va kan man spela det på 

piano?!’”. Att eleverna får vara med och bestämma över sin undervisning är också något 

alla tre lärare hade gemensamt, där Lärare A berättar att eleverna kan välja hur de vill 

spela upp eller redovisa något, till exempel, medan Lärare B berättar att hen hade en 

planering där tre arbetsmoment pågick samtidigt (ett lite längre, några kortare) där 

eleverna kunde arbeta med olika uppgifter. Någon grupp satt och övade ackord medan 

en annan satt och läste om musikteori. Lärare C hade som tidigare nämnts gett sina 

elever möjlighet att på InSå ta med sig musik de hittat själva på internet, som de ville 

spela, men när hen arbetade i grundskolan frågade hen även eleverna vad de tyckte om 

för typ av musik så att de själva fick välja vad för slags musik de ville spela.  

 

5.1.3 Resurser och förutsättningar  

Lärare A har varit lärare i 12 år och menar att ju längre du varit lärare desto bättre. “Det 

underlättar för man har mycket mer erfarenhet att falla tillbaka på, något som man 

kanske inte hade som ny lärare.” Att hen har varit lärare länge på samma skola är också 

något Lärare A nämner som en god förutsättning för sitt arbete: “Eftersom man varit 

länge på den här skolan så har man kunnat arbeta upp förutsättningarna för ämnet på 

skolan utifrån lokaler och instrument”. 

 

Skolan Lärare A arbetar på har också resurser i form av studielärare, tolk, elektroniska 

resurser och fortbildningar. Lärare A berättar att elever som inte förstår svenska 
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tillräckligt bra för att få med sig något från undervisningen kan gå till studieläraren. 

Studieläraren är en lärare som kan elevernas hemspråk, och på så vis kan hjälpa 

eleverna att förstå uppgifter eller instruktioner. Den hjälper också eleverna parallellt 

med undervisningen, på deras modersmål. Detta sker i alla ämnen, och Lärare A berättar 

att studieläraren kanske inte alltid har tid att komma till musiklektionen, och att det är 

något hen hade önskat. När Lärare A fick förklarat transspråkande tyckte hen att det var 

en riktigt bra strategi och något som hade kunnat funka, men poängterade att hen var 

nöjd med hur det var nu, där eleverna kan få hjälp på sitt modersmål. Lärare B, som 

arbetat på flera olika skolor, berättade att studielärare fanns på de flesta skolor, men 

hade inte hjälp av denne i lika hög utsträckning som Lärare A.  

 

Tolk finns med på Lärare As skola vid till exempel utvecklingssamtal med elever och 

föräldrar med utländsk bakgrund. Detta så föräldrarna ska förstå vad eleven uppnått, vad 

eleven behöver stöd med och vad de arbetar med, till exempel. När det kommer till 

verksamhetens beredskap för att stödja elever med utländsk bakgrund känner sig Lärare 

A nöjd. Hen berättar att skolan använder sig av ett program eleverna har tillgång till på 

sina datorer (chromebooks) där de stora arbetsområdena finns förklarade på flera olika 

språk. Utöver det har lärarna också gått kompetensutveckling i hur de utvecklar 

elevernas språk (både modersmål och svenska). Lärare som har svenska som andraspråk 

får även de kompetensutveckling utöver detta. Lärare A berättar att skolan använder sig 

av ett språkförstärkande arbetssätt. Detta var något Lärare B hade haft problem med, då 

material sällan fanns på andra språk, till de elever som behövde. Hen berättade att på en 

av skolorna hen arbetade på brukade eleverna som inte förstod svenska gå ut från 

lektionerna, och hen kände att hen inte kunde hindra dem.  

 

Lärare C menade att en resurs som hen uppskattade var teknologin. När hen började 

arbeta som lärare fanns det datorer och internet, men det var inte så att varje lärare hade 

sin egen dator eller att det var lätt att hitta grejer på internet, berättar hen: “Förr var det i 

böcker du hittade arr, eller fick du skriva det själv eller prata med andra lärare, nu finns 
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det många program och sidor på nätet som har en stor databas av arrangemang och 

ackord till olika låtar. det gör att det går snabbare att få fram material till undervisning”.  

 

5.2 Timplan och kunskapskrav 

Här samlas de olika informanternas syn på musikämnets kunskapskrav, och hur det 

påverkar undervisningen. Även musikämnets verksamhet på skolan de arbetar på 

diskuteras här, med rollen musikämnet har på de olika skolorna som fokus. Exempel på 

detta är vilken roll musikämnet har i olika högtider och avslutningar på skolan.  

 

5.2.1 Musikämnets verksamhet  

På Lärare As skola var musikämnet i fokus, med en musikprofil som elever med extra 

intresse kunde välja. De har ett luciatåg varje år som är mycket populärt och uppskattat, 

musikprofilens extra tid skolan tillhandahåller fungerar som repetitionstid till detta. De 

har även många salar att tillgå i nära anknytning till musiksalen, något Lärare B saknade 

på en av skolorna hen arbetat på: 

 asså jag hade en ganska bra musiksal, det hade jag, MEN, vid vissa tillfällen när man 

skulle ha uppspel och så hade jag behövt mer rum, och då fick jag inte det för då var allt 

annat högre prio, och man kände verkligen att det var längst ner i planeringen, jag fick 

göra vad jag kunde, försöka dela in rummet, men det gick ju sådär.  

 

Lärare B menade att det var enklare att lära ut i mindre grupper, något hen hade 

erfarenhet från en annan skola, där musikämnet även hade mer tid i timplanen. Lärare B 

hade arbetat på en skola där musikämnet hade 40 minuter i veckan, och en annan där 

musikämnet hade 70 minuter i veckan, men där hade hen även möjlighet att ta tid från 

andra lektioner ifall det var uppspel eller övning inför avslutningar eller liknande. 

Lärare B tyckte att elevernas resultat i skolan med det senare systemet var bättre, och att 

eleverna där var mer intresserade. I förstnämnda skola uppskattade Lärare B att kanske 

20% av eleverna var måttligt till väldigt intresserade av musikämnet. Hen berättade att 

“det kändes så tydligt att ingen ville vara där” (på musiklektionen). Detta menade 

Lärare B till stor del hade med dålig planering och musikämnets låga status på skolan 
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att göra. Hen ansåg att problemen med att få fler lokaler och skolans icke-befintliga plan 

på hur de skulle hantera elever utan kunskaper i det svenska språket var skyldiga till 

musikämnets brister på skolan.  

 

Lärare C som arbetat i olika skolformer tyckte att det var stor skillnad mellan gymnasie 

och grundskola, men även mellan olika grundskolor. Hen själv hade haft 90 minuter i 

veckan och menade att det var bra för att det var enklare att planera vissa typer av 

lektioner då, bland annat ensemblespel. Hen hade dock andra erfarenheter med andra 

skolor där ämnet bara fick 40 minuter i veckan, något hen inte såg som positivt. 

Musikämnet i förstnämnda skola som Lärare C arbetade på var uppskattat och där kände 

hen att det fanns tillräckligt mycket tid och material för att gott och väl klara av 

undervisningen. Lärare C säger dock att det ändrats sen Lgr11, och att elevgrupperna är 

större nu, och att musikämnet “inte direkt får mer tid (i grundskolan)”, vilket var en av 

anledningarna att Lärare C sökte sig till gymnasiet istället.  

 

5.2.2 Kunskapskrav 

Både Lärare A och B tyckte att det var svårt att göra något åt det faktum att speciellt den 

musikhistoria de lär ut i skolan var väldigt eurocentrisk. Lärare B’s åsikt var att: 

 (barn med utländskt ursprung) har ofta inte koll på, många för oss självklara artister, 

grupper, musikhistorian och så sett. Och det gör ju lite att det liksom, det splittras ju lite 

där asså, att de skandinaviska barnen säger vi då, det är självklart för dom att dessa och 

dessa finns, de har alltid funnits för dom, medan de utländska barnen vet inte vilka Tina 

Turner är då eller Michael Jackson då, såna giganter liksom. De känner inte igen 

soundet, det blir en skillnad då, skulle jag säga. 

 

Lärare A hade också tänkt i samma banor som Lärare B om musikämnets eurocentrism. 

Lärare A beskrev hur hen hanterar detta:  

 

  Musikhistoria är ju väldigt fokus på Europa, det kan vara svårt. Enklare är att man 

utgår från elevernas egen musiksmak, och det kan vara annorlunda eftersom vissa elever 

inte lyssnar på musik som finns på topplistorna i Sverige. Rock och klassisk musik är 
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väldigt förankrad i Europa. Men vi försöker göra det som så att vi pratar om musik från 

olika delar av världen lika mycket som Europa. 

 

Lärare B menade att det var enklast att lära ut fysiska saker, som att spela på ett 

instrument eller spela en rytm. Hen förklarade att det var enklare att få eleverna som 

inte förstod svenska att förstå vad de skulle göra, och de hade roligare samt lärde sig 

mer vid sådana lektioner. Då var det samma förutsättningar för alla elever tyckte Lärare 

B. När det kom till det mer teoretiska saknade Lärare B möjligheter att få uppgifterna 

och ämnet översatt till relevanta språk. Eleverna som inte kunde svenska hade därför 

svårt att tillgodose sig undervisningen, och därmed också svårt att nå målen. Lärare B 

berättade att hen hade sökt efter information på skolverkets hemsida samt google om 

hur du kan anpassa musikämnet efter dessa elevers förutsättningar, men att hen inte 

hade hittat något. Hen hade även arbetat som lärare för en särskoleklass och då inte haft 

några problem att hitta information om anpassningar, och skolan tillgodosåg alla elever 

som behövde det anpassade instrument och lokaler.  

 

Lärare C berättade att estetiska programmet i musik hade en stor majoritet svenskfödda 

elever, med svenskfödda föräldrar. Hen berättade att det fanns utländska elever, eller 

barn till utländska föräldrar, men att det då oftast var från andra europeiska länder. Hen 

upplevde inte att det fanns några svårigheter hos eleverna att känna igen olika 

kompositörer eller att förstå musikteori. Att det inte var så många elever med utländsk 

bakgrund annan än europeisk tyckte hen var tråkigt, men hens teori var att detta snarare 

hade med en inställning hos föräldrar från andra världsdelar att göra, än att dessa elever 

blivit missgynnade i grundskolan. Lärare C sade dock att hen tyckte att det var tråkigt 

att musikhistorien som lärs ut i skolorna generellt sett är väldigt eurocentrisk, men såg 

inte att det gick att ändra på det, då det måste läras ut.  
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6. Diskussion  

I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras utifrån forskningsfrågorna;  Hur är 

olika verksamheters beredskap för att inkludera elever med utländsk bakgrund sett ur 

tre lärares perspektiv? samt Hur arbetar tre musiklärare med inkludering i 

grundskolan? och de olika samband som kunde utmärkas i intervjuerna. Detta 

diskuteras i relation till tidigare forskning och vald teori. 

 
6.1 Lärarnas planering, utformning och anpassningar i musikämnet 
Lärarna var alla tre av åsikten att utan planering så fungerar inte undervisningen. Alla 

nämner vikten av egen planering men även samplanering med andra lärare och ledning. 

I enhet med Kaya (2016) planerade Lärare A och B utefter elevernas kunskapsnivåer. 

Lärare B använde sig av en kartläggning av alla elever, vilket Skolinspektionen (2018) 

rekommenderade. Lärare A planerade sin undervisning efter elevernas intressen och 

förutsättningar, i enhet med Skolverket (2011) och Skollagen (Skollagen 2010:800, 

SkolL, 1 kap. 4§). Lärarna som intervjuades planerade olika efter varje elevgrupp, 

Lärare A menade att undervisningen alltid ska individanpassas, och därför fick vissa 

elever annorlunda uppgifter än de andra, men inom samma arbetsområde. Här går det 

att dra paralleller till Backman Bisters (2014) avhandling där flera av hennes 

informanter ger elever olika svåra ackord till en låt, beroende på vilken nivå de har.  

 

Både lärare A och B uppskattade arbetsformer där alla elever kunde delta, men vilka 

dessa ansågs vara skilde sig åt. Lärare A gav exempel på en mer teoretisk uppgift där 

eleverna skulle analysera egenvalda låtar, medan Lärare B menade, precis som 

Jabrhamdan (2018) att elever som inte kan språket ändå kan spela på instrument, och 

förstå instruktioner som innebär att läraren visar vad som ska göras. Jabrhamdan (2018) 

menade precis som Vygotskij, att musiken har sitt eget språk. Skillnaden mellan 

Jabrhamdan och det Sociokulturella perspektivets syn på språk i förhållande till 

ämneskunskaper är dock att medan Jabrhamdan (2018) menar att elever inte behöver 

kunna ett nationellt språk för att kunna ta till sig musikämnet, har språket en stor roll 
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enligt det sociokulturella perspektivet. Enligt det sociokulturella perspektivet menas det 

att erfarenheter ligger till grund för hur väl man kan ta till sig begrepp, och att för att 

kunna ta till sig ett nytt språk behöver man först kunna ett språk sedan innan (Säljö, 

2017), detta håller alltså inte Jabrhamdan (2018) med om utan anser att musik är något 

du kan lära dig innan du lär dig ett nationellt språk. Enligt det sociokulturella 

perspektivets syn på språk och lärande är samplanering mellan olika lärare viktigt, för 

att ämneslärare dels ska veta vilken nivå eleverna är på språkligt, men även för att lärare 

i svenskämnet eller svenska som andraspråk i möjlig mån ska ta hjälp av andra 

ämneslärare för att utveckla elevernas språk. Lärare A menade att den teoretiska 

uppgiften var bättre lämpad för alla eftersom deras förmåga att spela på instrument inte 

var så viktig i förhållande till hur väl uppgiften utfördes. Detta gör att alla elever har 

samma kunskaper i området, förutsatt att de elever med en språklig barriär får hjälp vid 

behov, något Lärare As skola var bra på att tillhandahålla.  

 

När lärare planerar undervisningen bör alltså elevernas språkkunskaper tas i beaktande, 

och elever med behov av språkligt stöd bör ha möjlighet att få hela eller delar av 

uppgiften förklarad för sig på sitt förstaspråk. Uppgifterna bör också vara förknippade 

till elevernas tidigare kunskaper, intressen och erfarenheter, enligt Säljös (2017) 

tolkning av sociokulturell teori och Skolverkets (2011) riktlinjer, vilket Lärare C tog 

fasta på genom att utgå från elevernas intressen när hen planerade lektionsinnehållet. 

Enligt Marx Åberg (2019) är det även viktigt att förklara ämnets egna språk, då hon 

menar på att alla ämnen syftar på olika saker när det i kunskapskraven står utförligt och 

nyanserat. Även detta var något Lärare C gjorde, speciellt på gymnasiet. Hen berättade 

att hen inför varje nytt arbetsområde var tydlig med vad detta faktiskt betydde, och gav 

exempel på hur eleverna kunde beskriva något ur arbetsområdet på ett utförligt och 

nyanserat sätt. Detta var något Lärare A också hade med i sina planeringar. Inför nya 

uppgifter som betygssattes fanns det alltid en matris med de olika kunskapskraven som 

hörde till uppgiften, och exempel på hur dessa kunde utföras. Lärare B hade i en 

musiksal satt upp lappar med de olika kunskapskraven enkelt förklarade.  
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Jabrhamdan (2018) kom i sin avhandling fram till att den gemensamma nämnaren för 

alla lärare hon intervjuade var att de allihopa valde ut musik från olika delar av världen 

när de planerade sina lektioner. Informanterna i denna studie tänkte likadant, med 

Lärare A som utformade uppgifter där eleverna själva kunde välja vilken musik de ville 

använda sig av, samt att i den övergripande planeringen hade hen valt att ta med mycket 

världsmusik, och inte bara europeisk musik. Lärare C och B valde ut material de märkte 

att eleverna lyssnade på, Lärare B insåg att äldre rock och pop (hen tog Tina Turner och 

Michael Jackson som exempel) inte var något de hade växt upp med eller fann intresse 

av, och Lärare C märkte att intresset för ämnet blev större när eleverna kunde relatera 

till ämnet mer. Alla lärare tyckte att ämnet var relativt eurocentriskt. Lärare A och B 

hade aktivt försökt motverka detta, medan Lärare C var av åsikten att musikhistoria är 

europeisk och måste läras ut. Hen trodde inte att elever med utländsk bakgrund hade 

svårigheter i ämnet på grund av sin bakgrund, men tog samtidigt upp det faktum att 

estetiska programmets studenter till en stor majoritet har europeisk bakgrund, även om 

hen själv inte trodde detta berodde på att musikämnet är svårare att känna koppling till 

som elev med utländsk bakgrund.  

 

Jabrhamdan (2018) intervjuade flera lärare som uppgav sig ha svårt att hitta material, då 

läroplanen inte erhöll några riktlinjer, och dessa lärare tog då hjälp av eleverna, något 

alla lärare i denna undersökning också gjorde, på olika vis. Elevernas delaktighet och 

möjlighet att styra över sin egen undervisning är ett viktigt inslag i skoldemokratin. Med 

informanternas svar samt tidigare forskning som presenterats i åtanke kan musikämnet 

vinna på att låta eleverna vara mer delaktiga i val av material; både för att intresse av 

ämnet gynnar kunskapsinhämtningen och för att elever med annan bakgrund än 

västerländsk pop eller rock då kan arbeta med musik de har en relation till.  

 

 

6.2 Musikämnets verksamhet och kunskapskrav 

Musikämnets verksamhet, bland annat dess funktion på avslutningar, timplan och 

tillgångar, var olika på de olika lärarnas skola, Lärare B som dessutom hade arbetat på 
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olika skolor hade olika erfarenheter av musikämnets verksamhet från dessa. Båda 

lärarna menade att musikämnet behövde mer tid, Lärare A önskade att hen till exempel 

hade mer tid i veckan, och även en studielärare på plats i musiksalen, i övrigt var Lärare 

A väldigt nöjd med hur mycket resurser och vilken funktion musikämnet hade på skolan 

hen arbetade på. Ingen av informanterna sa uttryckligen att elevernas kunskaper i 

svenska påverkade deras betyg, men de använde eller eftersökte resurser dels i form av 

studielärare som hjälpte med språkliga barriärer, dels i form översättningar och dels 

tekniska hjälpmedel som översatte åt eleverna.  

 

Lärare A hade arbetat på samma skola i över tio år, något hen trodde påverkade 

möjligheten att kräva mer av ledningen, jämfört med Lärare B som oftast bara haft 

vikarierande tjänster, på runt ett år var. Hen kände att musikämnet i de kommunala 

skolor hen varit på fick väldigt lite resurser och inte hade en lika stor roll i skolans 

verksamhet som Lärare A kände att musikämnet hade på hens skola. Att Lärare A 

arbetat som musiklärare länge var något som hen såg som en säkerhet, i att hen har 

mycket erfarenhet att falla tillbaka på i undervisningen.  

 

Enligt Georgii-Hemming och Westvall (2010) är bristen på tid en stor faktor i att 

musikämnet blir musikmässigt smalt, hade lärare haft mer tid hade de inkluderat musik 

från flera olika kulturer och eleverna hade fått spela annat än pop och rock. Lärare A 

hade tur på sin skola där det fanns ett internationellt program som hade speciella 

musiklektioner, och hen kände att det även i de vanliga musikklasserna inte fanns några 

problem att väva in olika kulturers musik. Lärare C hade gott om tid, men hade valt att 

istället fokusera på att ha mycket ensemblespel. Lärare B hade också varit på en skola 

där hen fick mycket tid och kände att hen hade friare händer, men på skolan med en 

snäv timplan kände hen sig “maktlös”. Hen beskrev situationer då elever gick ut ur 

klassrummet för att, trodde Lärare B, de inte kände något intresse för musiklektionerna, 

inte brydde sig. Georgii-Hemming och Westvall (2010) menar att lärare när de har ont 

om tid ofta hellre fokuserar på att arbeta upp elevernas intresse, och utveckla deras 

musiksmak, istället för att inkorporera världsmusik i undervisningen. Lärare C 

 
 
 
 
 

34 



 

fokuserade på elevernas musiksmak och intresse fastän hen hade mycket tid till 

lektionerna.  

 

Jabrhamdan (2018) skriver att eleverna känner sig delaktiga ifall de får dela med sig av 

sin musik, något Lärare C och A också tog upp. Att dela med sig av vad de gör på 

internet som har med musik att göra, och kanske öppna upp för en diskussion om 

musikens funktion i det moderna samhället hade kunnat ge eleverna värdefulla 

kunskaper. Hess (2017) beskriver till exempel critical pedagogy som en lösning på 

problemet hon tar upp i en tidigare artikel (Hess, 2015) där hon menar att världsmusik 

lätt kan hamna i ett utanförskap då den europeiska musiken är i fokus och världsmusik 

ses som ett komplement i undervisningen, det blir en vi-och-dem situation. Critical 

pedagogy, menar Hess (2017), innebär att läraren öppnar upp för en diskussion och ger 

eleverna kritiska och analytiska verktyg för att kunna förstå bland annat medias 

påverkan på musiken. Detta hade gått att väva in i musikämnet med hjälp av elevernas 

användande av olika tekniska prylar, till exempel att Lärare B berättade att eleverna 

hade mobiler med sig på lektionerna, och Lärare As elever hade egna skoldatorer.  

 

Att musikämnet är relativt eurocentriskt är något både Lärare A och B tar upp i sina 

intervjuer, Lärare A menar att det är enklare att utgå från elevernas egna preferenser, 

och Lärare B berättade att det var svårt för de elever med utländsk bakgrund att ta till 

sig ämnet på samma sätt som svenska elever, för vilka vissa artister är självklara. Detta 

kan jämföras med Skolinspektionen (2018) som undrar om det finns vissa element 

under undervisningen som förutsätter svenska förhållanden eller kulturarv, även 

Cummins (2017) frågar sig hur lärare inte bara i teorin, utan praktiken, anpassar 

undervisningen efter alla i dagens mångkulturella samhälle. Hess (2015) berättar att i 

kanadensisk skolplan betonas västerländsk musik stort, Georgii-Hemming och Westvall 

(2010) betonar det svenska musikämnets fokus på pop och rock. I enhet med Hess 

(2015), Svensson och Torpsten (2017) och Jabrhamdan (2018) kan en väg att inkludera 

vara att ha ett öppet och välkomnande klassrum där ingen kultur eller språk ses som 

bättre eller viktigare än det andra. Hess (2017) och Georgii-Hemming och Westvall 
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(2010) menar att en annan väg kan vara en kritisk diskussion kring populärmusik och 

media. Ingen av lärarna i denna studie nämnde något om kritiska diskussioner. Ett 

problem med kritiska diskussioner som inkluderingsmetod är dock att det fortfarande är 

de elever med goda kunskaper i svenska som kommer att kunna vara mest delaktiga i 

diskussionerna, förutsatt att diskussionerna sker på svenska.  

 

Jabrhamdan (2018) anser att det är viktigt att alla olika språk ses som lika värdefulla i 

ett klassrum, för att elever från alla olika kulturer och med alla olika språk ska känna sig 

välkomna och inkluderade. Något som framkom under intervjuerna med lärarna var att 

Lärare A inkluderade annan musik än västerländsk, äldre traditionell musik utan sång. 

För att inkludera elever med olika språk bör också musikens språk tas i beaktning. 

Georgii-Hemming och Westvall (2010) menar att musikämnet har stor fokus på pop och 

rock i skolan, och pop och rock är genrer med främst engelsk text. De visor och sånger 

elever lär sig i skolan (exempelvis blinka lilla stjärna, Den blomstertid nu kommer och 

de flesta Lucia-låtar) är med svensk text. Så det råder en diskrepans mellan vilka språk 

som hörs i musiken och de olika språk elever talar. Transspråkande innebär att alla 

elever får ta del av undervisningen på olika språk, och möjligheten att svara på frågor på 

två olika språk (Svensson & Torpsten , 2017), men när det kommer till musicerande i 

klassrummet sker sång främst på engelska eller svenska. Att implementera 

transspråkande i musikundervisning kan dock ha sina svårigheter, eftersom det är ett 

ämne med många kunskapskrav och lite tid i timplanen, något lärarna i studien också 

påpekade gav dem problem i planering och undervisning.  

 

Av forskningen och frågeställningarna kan ses att anpassning av elever med utländsk 

bakgrund är något lärarna i studien funderade över och tillämpade, om än på olika vis. 

Att ha erfarenhet av yrket är viktigt, men det som framkom som viktigare var ett bra 

samarbete mellan kollegor och ledning, tid till musikämnet och stöd i form av 

undervisning eller översättningar på modersmål till eleverna, från studielärare eller 

liknande. Att lärare tycker att det är viktigt och nödvändigt att anpassa samt utvidga 

musikämnet är också något som nämns ofta i intervjuerna. Något som togs upp som 
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viktigt i olika studier som presenterats men som inte användes i någon av 

informanternas undervisning var kritiska diskussioner. Av lärarnas berättelser kan det 

förstås att musikämnet redan är svårt att planera för att få med så många kunskapskrav 

som möjligt, men att det är olika från skola till skola. Att införa diskussioner i 

klassrummet är därför något de som redan har goda förutsättningar i form av mycket tid 

till musikämnet kan genomföra, och det hade därför förmodligen bara ökat de redan 

existerande skillnaderna i musikundervisningen runt om i landet. Att, som samtliga 

lärare i studien, använda sig av elevernas egna musikaliska preferenser är därför en 

bättre och mer genomförbar väg att gå för att inkludera alla elever.  

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

När jag började arbetet hade jag andra frågor, men under arbetets gång (speciellt under 

analysen) formulerades nya frågor. Det framkom under en av mina intervjuer att det 

estetiska programmets elever till stor majoritet är elever med svensk bakgrund, och de 

med annan bakgrund är i stort sett från andra europeiska länder. Denna typ av 

snedrekrytering är något jag gärna hade undersökt mer, specifikt om det kan ha att göra 

med musikämnets snäva mall av vad musik är, det vill säga eurocentrismen. Men även 

en undersökning i förhållande till elevernas egna perspektiv hade varit intressant.  

-  Hur ser elever med utländsk bakgrund på sin musikundervisning?  

Det framkom även att de intervjuade lärarna saknade material om hur just musikämnet 

kunde vara mer inkluderande. En framtida undersökning kan därför vara större än den 

här, för att få många olika lärares perspektiv på saken. Den hade då kunnat fungera som 

en sammanställning av lärares tillvägagångssätt i ett större perspektiv, än detta där jag 

endast undersökt tre olika lärares tillvägagångssätt.  
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Bilagor 

Bilaga A  
Information om forskningsstudie 
 
Jag är musiklärarstudent på Linnéuniversitetet i Växjö, och skriver just nu mitt 
examensarbete, som avslut på min utbildning.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur musiklärare i grundskolan anpassar sin 
undervisning efter olika elevgrupper, samt vad det finns för material och resurser att 
tillgå kring anpassning. Med studien vill jag ta reda på hur musiklärare anpassar sin 
undervisning efter elever med utländsk bakgrund, samt få en bild av hur lärarna ser på 
anpassning, och vilka resurser som finns.  
 
För att undersöka detta använder jag mig av kvalitativa intervjuer, som tar ungefär 
45-60 minuter. Ett antal förbestämda frågor är satta, men baserat på svaren jag får kan 
jag ställa följdfrågor, och intervjun kommer mer vara som ett samtal.  
 
Din medverkan kommer hjälpa mig att få en bild av hur musiklärare arbetar med 
anpassning av musikämnet. Intervjuerna kommer endast att användas till denna 
forskningsstudie, och kommer att förvaras i säkerhet så ingen kommer åt dem. Lärare 
som intervjuas kommer att anonymiseras, och skolan de jobbar på kommer inte heller 
att namnges. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta studien 
om så önskas. Innan intervjun kommer ett formulär om samtycke fyllas i och skrivas 
under.  
 
My Carserud Persson 
Musiklärarstuderande  
Linnéuniversitetet Växjö  
 
Mobil: 0768840379 
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Bilaga B 
 
Intervjufrågor 
 

- Hur länge har du arbetat som lärare?  
- Vad är musikämnets funktion på skolan? Hur ser timplanen ut? 
- Hur ser skolan ut, vilka årskurser? Är det hög eller låg andel elever med utländsk 

bakgrund?  
- Hur ser du på verksamheten och dess beredskap för att stödja elever med utländsk 

bakgrund? (material som används, kurser som erbjuds, mm)  
- Vad använder du för arbetsmetoder? Är det likadan undervisning i alla klasser eller har 

du olika förhållningssätt efter olika elevgrupper?  
- Vilken del av musikämnet är enklast att undervisa i och vilken är svårast, när det 

kommer till elever med utländsk bakgrund?  
- Får eleverna den undervisning du vill eller är det något som fattas pga faktorer du ej kan 

styra över? (tid, material, resurs, elevgrupp)  
- Samarbetar du med andra lärare angående anpassning av undervisning? 
- Har eleverna med annat modersmål extra stöd eller liknande i sitt modersmål  
- Finns det stödlärare/speciallärare tillgänglig på musikundervisningen?  
- Kan eleverna påverka sin undervisning? I så fall hur?  
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