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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om synen på världsmusik och etnisk musik i tre svenska kulturskolor. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur dessa kulturskolor ser på och arbetar med genren 

världsmusik och etnisk musik. Av intresse är också att studera hur eller om de följer eller 

känner till kulturrådets rekommendationer och riktlinjer. I arbetet tar jag upp världsmusiken 

och dess plats i Sverige, begreppet världsmusik samt teorier om hur kulturer förändras och 

utvecklas hela tiden. Datamaterialet utgörs av tre kvalitativa intervjuer med tre enhetschefer 

från tre olika kulturskolor som erbjuder världsmusik och/eller etnisk musik i undervisningen. 

Deltagande respondenter hade olika åsikter om ämnet, särskilt angående terminologin inom 

området såsom exempelvis begreppet världsmusik. En av respondenterna var motståndare för 

begreppet världsmusik medan de andra respondenterna inte hade några problem att acceptera 

detta begrepp. Två av kulturskolorna använder världsmusik och etnisk musik för att nå 

invandrargrupper. I diskussionen fokuseras på terminologin, influenserna utifrån samt 

förändringen i kulturen. 

 

Nyckelord: kultur, världsmusik, etnisk musik, kulturskolan 

 

Abstract 

This essay deals with the perception of world music and ethnic music based on three of 

Sweden’s culture schools. The purpose of the study is to examine how these culture schools 

view this genre and how, or whether they follow/ know the Council of Culture's 

recommendations and guidelines. In this essay, I present world music in Sweden and the 

concept of world music, and assume that cultures change and evolve constantly.  The data 

material consists of three interviews with three headmasters from three different culture  

schools that offer world music and/or ethnic music. Participating respondents had  

different opinions regarding the subject, especially terminology such as the concept of world 

music. One of the respondents was opposed to the concept of world music, while the 

other respondents had no problem accepting the concept. Two of the culture schools 

use world music and ethnic music in order to reach immigrant groups. The discussion focuses 

on the terminology, influences from abroad and the cultural changes. 

 

Keywords: Culture, World music, Ethnic music, culture schools. 
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1 Inledning  

Efter sju år i Sverige, två år på folkhögskolan i Bollnäs och fem år på musikhögskolan 

Ingesund, är jag inne på min sista termin på musiklärarutbildningen. Efter denna termin 

kommer jag att vara färdigutbildad violinpedagog. Jag är född och uppväxt i Palestina där jag 

lärde mig spela violin vid 12-årsålder vid Edward Saids National Conservatory of Music1. 

Där spelade jag klassisk västerländsk konstmusik. År 2000 började Intifadan och situationen 

blev sämre och mer osäker för utländska lärare att vistas i landet. De flydde från området. 

Eftersom det inte fanns några palestinska lärare i området hade jag inte några fiollektioner 

under tre år. Då spelade och övade jag själv eller med kompisar och fick kontakt med arabisk 

folkmusik och orientalisk musik. När jag flyttade till Sverige för att studera, saknade jag den 

musiken. Jag försökte hitta ensembler eller skapa sådana. Jag lyckades ibland. Den största 

utmaningen var att hitta folk som var insatta i den arabiska och orientaliska musiken och som 

ville spela tillsammans. När jag hittade personer att spela tillsammans med blev resultatet inte 

som jag förväntade mig. Det blev en ny klang, ett nytt spelsätt och en ny instrumentblandning. 

Kulturblandningen skapade någonting nytt. Mitt intresse för världsmusik i Sverige blev större 

och jag bestämde mig i detta arbete för att forska i området och undersöka hur några av 

Sveriges musik- och kulturskolor handskas med världsmusik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Motsvarande musikskolan i Sverige men det är inte en statlig institution. Utbildningen där är baserad på det 

engelska systemet ABRSM. För mer information se http://ncm.birzeit.edu/new/page.php  
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2 Problemformulering  

2.1 Syfte 
I dag finns en stor marknad för världsmusik i Sverige. Det har jag märkt av egen erfarenhet, 

eftersom jag har haft fiolelever som ville lära sig spela orientalisk musik. Det finns idag 

utbildningar med inriktning mot världsmusik och etnisk musik på högskolor, men hur är det 

på de kommunala musik- och kulturskolorna?  

 

Begreppet världsmusik kan ha flera olika betydelser och omfatta ett flertal olika 

sammansättningar av musikstilar och traditioner i Sverige, men det kan också innebära en 

blandning av stilar och traditioner som uppstår av olika kulturers musik. Det finns inte så 

många undersökningar som berör världsmusikgenren i Sverige, men förhoppningsvis kommer 

denna uppsats att utgör grund till framtida studier inom området och fungera som en liten idé 

som kan bli stor. Förhoppningsvis kommer denna uppsats att hjälpa lärare och även elever att 

få en bild av världsmusik, så som den uppfattas och används vid några av Sveriges musik- och 

kulturskolor.  

 

Syftet med denna uppsats är att belysa synen på och användningen av världsmusik och etnisk 

musik i några av Sveriges musik- och kulturskolor. 

 

2.2 Frågeställningar  
• På vilka sätt används världsmusik i undervisningen? 

• Hur ser musik- och kulturskolornas chefer på världsmusik utifrån kulturrådet riktlinjer 

om mångfald och förnyelse? 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel tar jag upp världsmusikens bakgrund och framväxt, olika kulturpsykologiska 

perspektiv, kulturrådets riktlinjer för kulturpolitik samt musik- och kulturskolors 

styrdokument. Senare i kapitlet presenterar jag även forskning som har genomförts inom 

området.  

 

3.1 Världsmusik 
I följande avsnitt presenterar jag världsmusik i Sverige, hur den uppstod och definitionen av 

detta begrepp.  

3.1.1 Världsmusiken i Sverige 

”Världsmusiken är på stark framväxt. Den hörs ofta på konserter, ibland i radio och teve och 

på sommaren på folk- och världsmusikfestivaler runt om i landet”.2 Intresset för världsmusik 

har blivit större i samhället och den börjar behandlas som en egen genre.3 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.4 

 

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 

Hedningarna, Garmarna, Väsen och Nordman, i Finland Tallari och Värttinä samt 

i Norge det samiska Mari Boine Band.5 

 

Idag finns det många verksamma världsmusikgrupper i Sverige. En av de ledande grupperna 

idag är Ale Möllers band. Bandet består av musiker med olika musikaliska bakgrunder och 

ursprungsländer som är bosatta i Sverige. Bandet blandar musik från olika kulturer och 

resultatet blir unikt och nyskapande. Ale Möller experimenterar med olika blandningar av 

musik. Han kallar det för ”Världsmusiklaboratoriet”. Där blandar han olika kulturers musik, 

som till exempel svensk och turkisk.6 
                                                 
2 Westerman, B. (2006) 
3 Lundberg, D., Malm, K. & Ronström, O. (2000). 
4 Ibid. 
5 NE, uppslagsord: världsmusik (2011) 
6 Tiderman, K (2002) 
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Världsmusikgenren har etablerat sig i Sverige och har väckt stor uppmärksamhet bland 

musiker och publik. Det finns en del världsmusikfestivaler som arrangeras varje år, som till 

exempel Kistas världsmusikfestival och Etnolägret som nuförtiden arrangeras i Rättvik varje 

år, där ungdomar från Sverige och resten av världen träffas och spelar musik tillsammans. År 

2006 utlystes till ett mångkulturår av regeringen. ”Syftet med mångkulturåret 2006 är att 

landets kulturverksamheter på ett bättre sätt ska spegla den etniska och kulturella mångfald 

som finns i dagens Sverige” skriver Nils Ågren i sin artikel Mångkulturåret 2006 i tidsskriften 

Kultur-Smockan.7  

 

På högre utbildningsnivå erbjuder idag tre musikhögskolor som erbjuder 

världsmusikutbildning, nämligen kungliga musikhögskolan i Stockholm, Högskolan för scen 

och musik i Göteborg samt musikhögskolan i Malmö. Högskolorna erbjuder musiker- och 

musiklärarutbildning till dem som spelar någon form av folkmusik (svensk såväl som 

utländsk) eller icke västerländsk konstmusik. 

 

3.1.2 Världsmusikbegreppet 

Världsmusik är en bred genre som omfattar många mindre och större genrer och stilar. Olika 

människor tolkar begreppet på flera olika sätt och har olika uppfattningar om det. Den största 

frågan är vilken sorts musik som ingår och inte ingår i genren. Musikjournalisten och 

programledaren på Sveriges radio P2, Kalle Tiderman 8, definierar världsmusikbegreppet i sin 

bok Vägar till världsmusiken. 

 

Sommaren 1987 beslutade en grupp brittiska skivbolags- och mediamänniskor att 

enas om termen världsmusik. Sedan dess har termen världsmusik 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…9 

                                                 
7 Ågren, N. (2005).  
8 Tiderman, K. (2002) 
9 Tiderman, K. (2002 s. 23) 
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Begreppet världsmusik skiljer sig från ett land till ett annat. I sin forskning om musik, medier 

och mångkultur beskriver en grupp forskare och musikvetare världsmusikbegreppet utifrån en 

svensk synvinkel .10 De skriver på följande sätt: 

 

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.…11 

 

I Sverige ses alltså begreppet världsmusik i första hand som blandmusik. Det innebär att 

exempelvis etnisk musik blandas med en annan genre såsom jazz- eller popmusik. 

Världsmusikbegreppet kan dock ha en annan betydelse i andra länder och enligt andra 

forskare. Världsmusiken, enligt forskaren Bruno Nettl, 12 är 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 gör det lättare att skapa en blandning av genrer. 

 

Begreppet världsmusik är relativt ungt och samma sak gäller genren. Denna genre håller på att 

formas fortfarande. Världsmusikbegreppet har flera motståndare. En av dem är chefen för 

svenskt visarkiv, musiker och musikvetare, Dan Lundberg, 13 som berättar i tidsskriften 

Fotnoten i artikenl Världsmusiken uppfanns 1987 att 

 

… 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.14 

 

Nettl15 definierar begreppet på ett liknande sätt när han skriver att världsmusikbegreppet är ett 

mångfaldigt begrepp, med vilket han menar att ”world music embraces a group of musics”.16 

Världsmusik innehåller alltså, enligt Nettl, flera genrer och sorters musik. 

                                                 
10 Lundberg, D., Malm, K. & Ronström, O. (2000) 
11 Ibid. (s. 146) 
12 Nettl, B. (2008) 
13 Lundberg, D. (2006) 
14 Ibid. (s. 17) 
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Definitionen av världsmusik, som jag kommer att använda i denna uppsats, är densamma som 

beskrivs i Tidermans17 bok vilket är nämnt tidigare. Dock utesluter jag svensk 

spelmansmusik, jazz och pop (oavsett vilket land det kommer ifrån). Det spelar, i detta 

sammanhang, ingen roll om musiken spelas på originalinstrument eller inte. Världsmusik 

definieras alltså av mig som etnisk musik och som den musik som uppstår i blandningen av 

olika kulturer. 

 

3.2 Riktlinjer och styrdokument 

Musik- och kulturskolorna saknar nationella styrdokument eftersom det inte finns någon lag 

som påbuder att kommunerna måste ha kulturskolor. Inom kommunerna finns dock dokument 

som ger riktning åt verksamheten inom den egna musik- och kulturskolan. I nästan alla 

styrdokument eller liknande dokument har jag hittat ett gemensamt mål bland musik- och 

kulturskolorna i Sverige, oavsett storlek eller invandrartäthet, och det är att musik- och 

kulturskolorna strävar efter mångfald och nya strömningar. Ingen av skolorna nämner dock 

begreppen världsmusik eller etnisk musik i sina dokument. Ingår världsmusikgenren under de 

nya strömningarna eller genrerna? Eller vad menar de med det?  Skolorna som jag presenterar 

härnäst är Karlstads kulturskola för att den ligger nära Arvika, och Skövde som är slumpvis 

vald. Så här skriver Karlstads kulturskola om några av sina mål i kvalitetsredovisningen 

2009/2010: 

 

• Stimulera elever till ett aktivt utövande och skapande inom olika estetiska 

verksamheter och genrer. 

• Vi ska utvecklas genom att fånga upp nya strömningar och ny teknik inom de 

estetiska områdena.18 

  

Så här beskriver Skövdes musikskola ett av sina mål: 

 

                                                                                                                                                         
15 Nettl, B. (2008) 
16 Ibid (s. 8) 
17 Tiderman, K. (2002) 
18 Karlstad kommun, 2011, hämtad 28 maj 2011, 

http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/802DC87B0273A890C12577BD0037352F?open 
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Musikskolan skall sträva efter ett brett utbud vad gäller olika musikgenrer, olika 

samspelskombinationer samt olika undervisningsformer.19 

 

I december 2009 beslutade riksdagen om de nya nationella kulturpolitiska målen.20 Målen ska 

styra den statliga kulturpolitiken och ska även vägleda kulturpolitiken i kommuner och 

landsting. Kulturrådet strävar också efter mångfald och förnyelse men de nämner inte musik 

eller världsmusik, utan pratar allmänt om kultur. Så här skriver kulturrådet på sin hemsida om 

de kulturpolitiska målen: 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 

som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 

konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

•  främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor, 

•  främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

•  främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

•  främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, Särskilt 

uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.21 

 

I samtliga punkter ser jag ett budskap och det är att alla barn och ungdomar har rätt till kultur 

och kulturella upplevelser av såväl den kultur som traditionellt har bevarats och använts 

hittills, men också att nya traditioner och kulturella yttringar bör främjas. 

 

3.3 Kulturen och förändringarna  
I detta avsnitt presenterar jag kulturbegreppet, kulturförändringarna och dess framtid. 

Kulturbegreppet är ganska omfattande och har många definitioner. Vid användning av 

kulturbegreppet bör de två amerikanska sociologerna Kroeber och Kluckohn22 nämnas. De 

räknade till 164 definitioner av kulturbegreppet redan år 1963.23 

                                                 
19 Skövde kommun, 2011, hämtad 7 april 2011, http://www.skovde.se/Kultur-o-noje/Musikskolan/Malsattning/ 
20 Kulturrådet, 2009 hämtad 11 april 2011 http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/ 
21 Ibid. 
22 Kroeber & Kluckohn (1952, refererad i Andersson, L-G. Persson, M. & Thavenius, J., 1999) 
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Om kultur är ett av språkets mest komplexa ord, kan man inte vänta sig att det 

ska gå att definiera en gång för alla. Vi måste acceptera att det används på 

många olika, ofta motstridiga sätt.24  

 

Kulturen innebär enligt nationalencyklopedin 25  

 

... odling, bildning. I vid mening avser kultur resultatet av all mänsklig 

verksamhet. Kulturanalysen inom antropologi och etnologi lägger numera oftast 

tyngdpunkten på kulturens karaktär av meningssystem. Inom arkeologin avses en 

samling lämningar inom ett område och en avgränsad tid. Den mer begränsade 

betydelsen omfattar konstarterna, som litteratur, konst, musik, film och teater, 

samt religion och vetenskap.26 

 

I detta arbete använder jag kulturbegreppet i sin estetiska betydelse, som det är beskrivet 

ovan, alltså kultur som litteratur, konst, film, teater, religion, vetenskap men framförallt 

musik.  

 

En av de viktigaste utgångspunkterna i detta arbete är att kulturer hela tiden utvecklas vilket 

är ganska naturligt. Förändringen är ett faktum som människor möter och har mött genom 

tiden. Bruner27 uttrycker det på följande sätt: 

 

Jag delar den syn som många antropologer har idag att det inte längre är särskilt 

fruktbart att uppfatta en kultur som en etablerad, nästan orubbligt stabil 

uppsättning tankar, trosuppfattningar, handlingar, värderingar och omdömen. 

Kulturer har alltid stadda i förändring, och förändringarna blir allt mer 

omfattande i takt med att våra olika öden griper in i varandra genom den ökande 

migrationen och handeln och det snabba informationsflödet.28  

 

                                                                                                                                                         
23  Thavenius, J.  (1999) 
24 Ibid. (s. 88) 
25 Nationalencyklopedin. www.ne.se  (2011) 
26 Nationalencyklopedin (2011).  http://www.ne.se/kort/kultur/1191561, hämtad 2011-05-23. 
27 Bruner, J. (1996) 
28 Bruner, J. (s. 121) 



 14 

”Mångkultur en är fysisk realitet i form av de människor som lever i samma land”.29 

Utvecklingen sker på många nivåer i samhället, men i detta arbete begränsar jag mig till att se 

på utvecklingen i musikaliska sammanhang. ”För kulturlivet, för hela samhället, är det förstås 

bra med fusioner och kollisioner. Kreativ mångfald är av godo”.30  Jag anser att detta 

uttalande som en grundpelare i föreliggande arbete och för världsmusiken som genre.  

 

Musikutvecklingen börjar i skolan. ”Skolan är kultur i sig och inte bara en förberedelse för 

kulturen, ett uppvärmningspass”.31 I det här fallet utgår jag från ett musik- och 

kulturskolperspektiv. Musik- och kulturskolor spelar en stor roll i utvecklingsprocessen när 

det gäller musik och instrumentalspel/sång. Det är bland annat dit barn och ungdomar söker 

sig för att de vill hålla på med musik. Om det ska ske någon estetisk utveckling i samhället 

borde det, enligt min uppfattning, inte minst ske på de kommunala musik- och kulturskolorna 

liksom även inom andra skolformer där musikundervisning sker.  

 

Ett sätt är att välja ut de allra viktigaste problemen, framför allt de problem som 

driver fram förändringar inom vår kultur. Låt dessa problem och de procedurer vi 

använder för att reflektera över dem bli i en del av skolan och klassrumsarbetet.32 

 

I det här fallet väljer jag att se världsmusik och etnisk musik som ett ”problem”. Musik från 

andra kulturer borde alltså finnas med i musik- och kulturskolornas verksamhet och i andra 

former av skol- och fritidsverksamheter. Bruners33 teori innefattar ett ganska omfattande och 

brett kulturpsykologiskt perspektiv, men i detta arbete anpassar jag den till och tolkar den 

utifrån ett smalare musikaliskt perspektiv. 

 

3.4 Tidigare arbeten 
Det finns en hel del litteratur och tidigare forskning som behandlar världsmusik, men det är 

ganska få som närmar sig världsmusiken på det sättet som jag gör i detta arbete. I denna 

uppsats behandlas världsmusiken som genre och inte som ett verktyg för att nå invandrare, 

                                                 
29 Åberg, L. (2010 s. 80)  
30 Ibid. 
31 Bruner, J. (1996 s.122) 
32 Ibid. (s. 123) 
33 Ibid. (1996) 



 15 

integrering m.m. Invandringen och mångfalden i det svenska samhället påverkar musiken och 

genren och det blir svårt att utesluta dem i detta arbete. De hör huvudsakligen inte till mitt 

ämnesområde, även om jag kommer att ta upp funderingar om detta.  

 

Det är ganska få som har skrivit om världsmusiken i Sverige utifrån musik- och kulturskolans 

verksamhet och perspektiv. Dock finns boken ”World Music School: Musikundervisning i en 

mångkulturell skola”.34 Denna bok är en rapport från ett utvecklingsprojekt som ägde rum 

mellan 1996 och 1999. I rapporten redovisar tre forskare ett projekt som tog plats i Malmö, 

där det startades världsmusikundervisning inom några grundskolor. Projektet utgick ifrån fyra 

punkter där fjärde punkten rör mitt arbete.  

 

4. Musik- och kulturskolorna i Sverige speglar inte det mångkulturella samhälle vi 

har idag. Vi menar att även dessa skolor ska ha lärare som på hög professionell nivå 

kan undervisa olika kulturers musik och på olika instrument. Den verksamheten som 

World Music School bedrivit ute på Malmös grundskolor kom att innebära att vissa 

barn ville fördjupa sig i instrumentalt spel, sång eller dans från de musikkulturer de 

mött. Det borde vara lika naturligt att kunna välja panflöjt, djembetrumma eller 

afrikansk dans som att välja fiol, elgitarr eller tuba när man söker som elev till 

kulturskolan.35 

 

Det är ganska svårt i dagens läge för barn och vuxna att få möjlighet att spela ett ovanligt 

instrument på musik- eller kulturskolan, där de vanligaste orkesterinstrumenten dominerar. 

Däremot finns det musiker med invandrarbakgrund i dagens mångkulturella samhälle vilka 

utgör en viktig resurs för alla barn i skolan.  

 

Mycket av världsmusiken eller/och etniska musikens litteratur handlar mest om den 

pedagogiska aspekten eller om integrering på vanliga skolor såsom grundskolor. I boken 

”Möten i Mångfaldens Skola” 36 tar två forskare upp ett begrepp som heter “hybriditet”. Där 

de pratar om den interkulturella skolan och hur barn med olika nationaliteter uppfattar olika 

kulturers musiktraditioner.  

 

                                                 
34 Becker Gruvsted, M. Olsson, B. I. & Saether, E. (2002) 
35 Ibid. s. 6 
36 Lahndenperä, P. & Lorentz, H. (red). (2010) 
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Eftersom de flesta länder inom sig rymmer många kulturer, borde barn lära sig 

och förstå musik från dessa olika kulturer, liksom ha tillgång till dem och möjligen 

att fördjupa sig i dem.37 

 

Det finns två relevanta forskningsarbeten som handlar om världsmusik och etnisk musik på 

musik- och kulturskolorna. Det ena handlar om användning av folk- och världsmusik i 

flöjtundervisningen, skrivet av Heuvel38 från Göteborgs universitet. Studien tar upp den 

pedagogiska aspekten och begreppshanteringen. 

 

En orsak till varför man inte använder folk- och, eller världsmusik skulle faktiskt 

kunna vara att man inte har samma bild av vad det egentligen är. Som vi har sett 

tidigare finns det inga tydliga avgränsningar och inte heller lärare som använder 

folk- och, eller världsmusik tycker att det är lätt att sätta ord på vad det är.39 

 

Detta uttalande är taget ur rapportens diskussionsdel. Jag uppfattar att det är ganska realistiskt 

och aktuellt i mitt arbete och i den veklighet som jag känner till, eftersom begreppet 

världsmusik inte har samma betydelse hos alla. Vilket jag grundar på egen erfarenhet.  

 

Det andra forskningsarbetet, skrivet av Gabrielsson40 från Umeå universitet, handlar om hur 

lärare arbetar med ämnesintegrering genom att lyfta in etnisk musik i undervisningen. I 

arbetet beskriver forskaren hur grundskolelärarna använder sig av etnisk musik i 

undervisningen. Han tar upp bland annat begreppet etnisk musik. “En av de största 

utmaningarna jag ställdes inför under detta arbete var analysen av begreppet etnisk musik. 

Som jag nämnt är det ett omstritt begrepp med en ytterst otydlig avgränsning.”41  

 

Det är intressant att bägge dessa studier har kommit fram till att begreppen världsmusik och 

etnisk musik får olika betydelse hos olika människor. Det är inte självklara begrepp och de 

uppfattas olika.  

 

                                                 
37 Saether, E. & Hofvander Trulsson, Y. (2010 s. 116) 
38 Heuvel, R (2008) 
39 Ibid. (s. 55) 
40 Gabrielsson, H. (2006) 
41 Gabrielsson, H (2006 s. 26) 
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Ovan nämnda arbeten är relevanta eftersom de tar upp många aspekter och gemensamma 

idéer som jag använder i mitt arbete, såsom begreppet världsmusik och användningen av 

världsmusik i undervisningen, i det här fallet i den vanliga skolan och i flöjtundervisning. Jag 

lyfter världsmusiken och den etniska musiken till en mer generell nivå och går inte in på de 

detaljerade pedagogiska aspekterna som nämnda arbeten gör. För att söka svar på mina 

forskningsfrågor genomförde jag tre kvalitativa intervjuer. Mer om metoden beskrivs i nästa 

kapitel.  
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4 Metod 

I detta avsnitt beskriver jag min forskningsmetod samt hur jag gick tillväga för att komma 

fram till de resultat som är presenterade i nästkommande kapitel. 

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Det finns många forskningsmetoder att välja på. Det kan vara en kvalitativ metod eller 

kvantitativ. Kvalitet syftar på arten, på beskaffenheten av något. Kvantitet syftar på hur 

mycket, hur stort samt mängden av något.42 I min forskning valde jag att genomföra tre 

kvalitativa intervjuer. Så här beskriver Kvale forskningsintervjun: 

 

Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter 

om ett tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel 

där kunskap utvecklas genom en dialog…43 

 

Det finns enligt Johansson och Svedner44 två olika typer av intervjuer. Den ena benämner de 

som en strukturerad intervju som bygger på fasta frågor som ställs till alla deltagare. Den 

andra kallas en kvalitativ intervju som har friare formulerade frågor som varieras på olika 

sätt.45 Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar 

som möjligt.46 Att få så mycket information som möjligt var en viktig del av denna forskning. 

Det jag behövde var djupa och omfattande svar och den kvalitativa intervjun ansågs vara den 

mest effektiva metoden för att nå detta mål och mest passande för mina forskningsfrågor.  

 

                                                 
42 Kvale, S. (1997)  
43 Ibid. s. 117 - 118 
44 Johansson & Svedner (2006)  
45 Ibid. 
46 Kvale, S. (1997) 
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4.2 Metod och design av studien 

4.2.1 Intervjufrågorna 

Jag valde alltså kvalitativa forskningsintervjuer som metod. Intervjufrågorna var delade i två 

delar: bakgrundsfrågor och fördjupningsfrågor. Syftet med bakgrundsfrågorna var att få 

tillgång till en del fakta och historia bakom världsmusikundervisningen och skolan. 

Fördjupningsfrågorna var designade på tanke på att få så mycket information så möjligt om 

skolorna och mina forskningsfrågor. Intervjufrågorna var öppna frågor och därför förväntade 

jag mig inte några fasta svar på dem. Frågorna var också formulerade på ett sådant sätt att de 

inte skulle vara vinklade eller påverkade av mina egna åsikter inom detta område. I slutet av 

intervjun var min avsikt att ge mina respondenter fria händer om de skulle vilja tillägga 

någonting eller ge kommentarer.  

 

4.2.2 Val av respondenter  

Mitt val av respondenter utgjordes av tre musik- eller kulturskolrektorer/enhetschefer som 

erbjuder världsmusik och/eller etnisk musik inom ramen för sin verksamhet. Valet av dessa 

tre respondenter berodde, i första hand, på att deras skolor erbjuder världsmusik eller etnisk 

musik i undervisningen. Samtliga skolor är kulturskolor och två erbjuder etnisk 

musikundervisning och världsmusik, den tredje kulturskolan erbjuder bara världsmusik. Valet 

blev slumpmässigt. Jag sökte på sökmotorn Google på världsmusikundervisning och då dök 

dessa skolor upp. Mina respondenter fick påhittade namn för att jag skulle kunna skydda deras 

identitet. Informanterna heter Maria, Robert och Ulla, och skolorna benämns som A, B och C.  

 

Maria arbetar som biträdande enhetschef och har arbetat på kulturskola A i tre år och 

dessutom har tidigare erfarenheter från andra kulturskolor. Maria har musik- och 

teaterlärarutbildning.  

 

Robert är enhetsassistent på Kulturskola B och har musiklärarutbildning.  

 

Ulla är enhetschef på kulturskola C. Hon har arbetat i 3 år och hade dessförinnan 20 år 

erfarenhet som musikpedagog.  
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Jag skriver inte någon mer information om mina respondenter eftersom det kan vara 

avslöjande. Musikens värld är en liten värld och nästan alla känner varandra. 

 

4.2.3 Etiska principer  

Undersökningen skedde enligt Johanssons och Svedners47 etiska principer. Respondenterna 

hade innan intervjuerna informerats om forskningens ämne och syfte. Deltagandet var 

frivilligt och deltagarna kunde dra sig ur när de ville. Samtliga respondenter och deras skolor 

är anonyma.  

 

4.2.4 Studiens genomförande, datainsamling och analys 

Respondenterna blev först kontaktade via telefon på sina arbetsplatser. De informerades om 

studien och studiens ändamål. När de tackade ja till intervjun bestämde vi datum och tid.  Det 

var svårt att få tag på fler respondenter eftersom det inte finns så många musik- eller 

kulturskolor som erbjuder världsmusikundervisning. Intervjuerna skedde via telefon och 

samtliga respondenter befann sig på sina arbetsplatser när de blev intervjuade. Det är lite 

olyckligt att jag inte fick ögonkontakt med respondenterna. Eftersom intervjuerna skedde via 

telefon kunde jag i dessa intervjuer varken se informanterna, få ögonkontakt med dem eller 

avläsa kroppsspråket. När jag kontaktade dem frågade jag om de hade möjlighet att göra 

intervjun via internetkonferens, men av tidspress fanns inte den möjligheten. Två av 

respondenterna hade mycket att göra på sina jobb och var stressade. Dessa två intervjuer blev 

avbrutna, men det påverkade, som jag bedömer det, inte intervjuns kvalitet. 

 

Samtliga intervjuer blev inspelade och därefter transkriberade ord för ord. ”Intervjuerna 

analyseras idag sällan direkt från bandinspelningar. Det vanliga är att man skriver ut den 

bandade intervjun till en skriftlig text”.48 Med dessa transkriptioner som grund gick jag 

genom intervjuerna flera gånger. Jag letade efter återkommande teman, gemensamma svar 

och skillnader samt variationer av svar i informanternas uttalanden. Utifrån dessa element 

skapade jag rubriker som inkluderade och täckte den information som var relevant utifrån mitt 

                                                 
47 Johansson & Svedner (2006)  
48 Kvale, S. (1997 s. 149) 
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syfte och mina forskningsfrågor. Dessa rubriker är: synen på världsmusik och etnisk musik, 

Användningen av världsmusik och etnisk musik, riktlinjer - möjligheter och begränsningar.  

4.2.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

All information och resultat i detta arbete är inte påhittade eller manipulerade. Jag skrev ut 

intervjuerna ord för ord. Jag var ärlig och noggrann i mina analyser. All text är därför pålitligt 

framlagd och citerad. 

 

Även om detta låter som enkel och rimlig procedur, för utskriften av en intervju 

med sig en rad metodiska och teoretiska problem. Sedan utskriften väl blivit gjord 

betraktas den exempelvis som det enda pålitliga empiriska datamaterialet i 

intervjuprojekt.49 

 

Mina egna åsikter påverkade varken informanterna eller resultatet, dock kan mina 

erfarenheter och engagemang ha påverkat oavsiktligt. Jag försökte att förhålla mig opartisk i 

min bearbetning av materialet.  

 

Studiens resultat gäller endast för dessa intervjupersoner och de skolor de representerar. 

Resultaten kan därför inte anses giltiga för alla musik- och kulturskolor i Sverige även om det 

kan vara möjligt att fler skolor skulle kunna uppvisa liknande synsätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Kvale, S. (1997 s. 149) 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultatet av den analys jag har gjort av intervjuerna utifrån det 

syfte och de forskningsfrågor som är uppställda. Jag har delat upp resultatet i tre huvudteman; 

synen på världsmusik och etnisk musik, hur musiken används i undervisningen samt hur 

riktlinjer, såsom kulturrådets riktlinjer och styrdokument, följs inom verksamheten.  

 

5.1 Synen på världsmusik och etnisk musik 
I följande avsnitt presenterar jag kulturskolornas syn på världsmusik och etnisk musik. Jag 

fick ta del av en hel del åsikter och synpunkter om ämnet av respondenterna och för att göra 

det lättare delade jag detta avsnitt i tre delar: synen på världsmusikbegreppet, elever och lärare 

samt demokrati och rättigheter. 

 

5.1.1  Synen på världsmusikbegreppet 

Uppfattningen om vad världsmusik är visade sig vara densamma hos respondenterna, men 

synen på själva begreppet varierade däremot. ”Jag vänder mig mot begreppet”, säger Robert 

redan i början av intervjun när världsmusikbegreppet nämndes. Begreppet ses som 

diskuterbart och därför har de i kulturskola B valt ett annat namn för sitt utbud av etnisk 

musik. Robert kallar det för ”världens musik och dans”.  medvetet valde de bort 

världsmusikbegreppet när de startade denna inriktning på Kulturskolan. Robert skiljer mellan 

de två begreppen världsmusik och etnisk musik. Han menar att världsmusik inte står för 

samma sak som etnisk musik. 

 

Jag tycker att begreppet världsmusik är konstigt. Jag använder inte det för att 

ingen vet vad det betyder. För det mesta betyder det någon slags fusion där med 

etniska inslag, där man blandar västerländska influenser eller amerikanska rytmer. 

Jag brukar använda andra klassiska eller folkliga traditioner. (Robert)  

 

Kulturskola B erbjuder bara etnisk musikundervisning. Världsmusik uppstår naturligt när 

människor med olika kulturella bakgrunder hamnar på samma ställe, menar Robert. 
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... och där kanske blir det massa fusion. Vi uppmanar till samarbetet både mellan 

de olika etniska grupperna och mellan traditionell svensk folkmusik. Vi gör allt vi 

kan. Sådant där händer mycket av sig självt. (Robert)  

 

All musik ses av Robert som världsmusik och den västeuropeiska musiken, inklusive den 

klassiska musiken, kan enligt informanten definieras som världsmusik eftersom den kommer 

från den här världen. ”All musik kommer från världen. Jag tycker att det är svårt att sätta 

någon etikett” säger Maria. Varje genre och tradition har sitt namn och det ska vi använda. 

Robert menar att: 

 

Om vi tar till exempel den indiska kulturen som är otrolig stor och komplex och 

minst lika storslagen som västeuropeiska, men på ett helt annat sätt (…) vissa 

traditioner är större än andra och som har en större komplexitet än många andra 

traditioner har. (Robert) 

 

Världsmusikbegreppet hos Robert innebär att blanda musik eller någon slags fusion som han 

beskrev det. Ulla på kulturskolan C uttrycker också en tanke omatt världsmusik grundas på 

blandning. 

 

När jag hör detta ordet så tänker jag på blandningen, att blanda ihop olika 

kulturers musik, alltså folkmusik från olika ställen. Och jag kan inte låta bli att jag 

får Ale Möller i mitt huvud direkt som gör det suveränt genom att blanda på ett 

fantastiskt sätt. Jag tycket att det är roligt att använda alla slags instrument i det 

här, inte bara de instrumenten som kommer från andra länder utan att man kan 

spela det här på en vanlig fiol eller på ett ackordeon och blanda... (Ulla) 

 

Enligt Maria på Kulturskola A, använder de inte begreppet världsmusik, inte ens etnisk 

musik, menar Maria. De talar bara om musik. Det spelar ingen roll var den kommer ifrån. All 

musik kommer från människan och människan kommer från denna värld, varför ska vi då dra 

gränser och skilja en låt från en annan? frågar sig respondenten. Musik är musik oavsett var 

den kommer ifrån, menar hon. 

 

... allting kommer från inuti människan och alla människor ser likadana ut på 

insidan, det spelar ingen roll var de kommer ifrån. Jag kan tycka att en arabisk låt 

är lika fin som en svensk eller amerikansk eller en kinesisk eller en palestinsk eller 
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något annat slag, det spelar ingen roll. Så tänker de flesta av oss som jobbar här. 

(Maria) 

 

När jag frågade Maria om vad världsmusik betyder för henne svarade hon att ” det är 

blandning av olika kulturers musik”.  

 

Samtliga respondenter är överens om världsmusikbegreppets betydelse. Det innebär en 

blandning av olika kulturers musik, alltså att blanda ihop olika musiktraditioner, till exempel 

blanda indisk musik med modern musik som pop och rock eller att blanda olika traditioner 

med varandra.  

 

5.1.2 Lärare och elever som kulturell resurs 

 Samtliga respondenter är eniga om att världsmusik och etnisk musik inte handlar om vilken 

bakgrund eleverna eller lärarna har. Alla respondenter säger att eleverna har olika bakgrunder, 

både infödda svenskar och nya svenskar. En del traditioner är mer populära än andra. Det 

hade enligt Robert inte så mycket att göra med elevernas bakgrund. 

 

... det är så här att man tror barnen i xxx vill spela darbuka eller oud eller något, 

men det vill de inte, de vill spela fiol och piano. Vi har en lärare som jobbar där 

och han säger att det är poppis med fiol och piano där. Man har fördomar där om 

vem vill spela vad, kan jag tycka. (…) Men det är väldigt många som vill ha en 

annan musik som barnen själva lyssnar på som pop och rock precis som alla barn 

lyssnar på. Så man har lite fel uppfattning där ibland… (Ulla) 

 

Ulla berättar att det finns en hel del föreningar med olika etniska bakgrunder som 

erbjuder sina barn och ungdomar musikundervisning i sin egen musik såsom arabisk 

musik eller turkisk musik. 

 

Lärarnas bakgrund varierade från en skola till en annan. Kulturskola C har bara en 

lärare, med svensk bakgrund, som är engagerad och intresserad av denna sortens 

musik, men han är inte utbildad i världsmusik eller etnisk musik, menar Ulla.  
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På kulturskola A har alla lärare svensk bakgrund förutom en. Maria uttrycker att det är synd 

att nästan alla lärare är infödda svenskar. Hon menar att det behövs någon som har mer ”koll 

eller utbildning inom detta område”. 

 

Jag tycker att vi inte är tillräckligt utbildade. Vi allihop behöver mer utbildning så 

klart i olika slags etnisk musik för att kunna undervisa bättre. För att vi kan 

undervisa till en vis nivå. Om jag tar en låt från Palestina då kan jag undervisa det 

till en vis nivå. De är kanske barn från Palestina i gruppen som kan låten bättre än 

jag kan. (Maria) 

 

Samtliga respondenter har informerat alla lärare på sina skolor om att de har rätt till ett antal 

timmars fortbildning, men de uttrycker att det erbjuds väldigt lite när det gäller världsmusik 

och etnisk musik. Det gäller samtliga musik- och kulturskolor i Sverige, menar Ulla. 

 

På kulturskola B har alla lärare utländsk bakgrund. De strävar efter att ta vara på de duktiga 

musikerna, pedagogerna, konstnärerna och kulturbärarna. ”... en utav grundpelarna i den här 

konstruktionen är att vi bör ha dem som har traditionen med sig från sitt eget land ”, säger 

Robert. Han söker de lärare som har stor bredd inom etnisk musik och världsmusik.  

 

5.1.3 Världsmusik och etnisk musik – en fråga om demokrati och rättighet  

Kulturskolan B:s syn på etnisk musik grundas på en demokratisk synvinkel. De passar på att 

använda sig av den kulturella mångfalden som finns i samhället. ” ... jag tycker att man måste 

låta världen komma in på alla områden och det gäller inte bara människor utan också när det 

gäller kultur”, säger Robert. Han anser det som självklart att kulturskolan ska ha en sådan 

riktning. 

 

Min roll och min uppgift (otydligt), att ansvara för den här riktningen. Det är att 

försöka få alla att begripa hur viktiget det är. För det första: vi har ett 

mångkulturellt samhälle, vi har massa olika traditioner, många människor som har 

kommit in och som på pappret, eller enligt alla konventioner och allt sådant, har 

samma rätt att ta del av samhällets utbud av bildning och undervisning och skolor 

osv. (Robert) 
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Maria står för samma åsikter som Robert, nämligen att det är naturligt att kulturskolan har 

världsmusik och etnisk musik i verksamheten. Vikten av att vidga musik- eller kulturbegreppet 

är ett faktum för henne, eftersom det finns en mångfald av traditioner och nationaliteter i 

samhället. Robert menar att det är viktig att ta vara på alla lärar- och elevresurserna som vi 

svenskar har i dag. Musik- och kulturskolorna bör vara öppna för förändring och nya 

strömningar. 

 

... vi tycker att musik är en sak och det finns liksom inte speciell musik från olika 

länder eller jo det finns ju. Vi tycker att det är självklart när man ska undervisa i 

musik då måste man bredda musikbegreppet till att handla mer än västerländsk 

konstmusik. (Maria) 

 

Grundförutsättningen för ovan nämnda riktning på kulturskola B är, enligt Robert, att 

det viktigaste är att kulturskolan speglar de kulturområden eller kulturer som finns i 

Sverige. Sedan fortsätter han att prata om vikten av att ta ansvar för det mångfaldiga 

samhället. 

 

... Sverige är en del av världen och världen, i väldigt hög grad, har kommit till 

Sverige, så det är ganska förment och korkat att vi i all framtid ska hålla oss till 

västerländska och västeuropeiska traditionerna. Vi måste ta ansvar precis som att 

ta ansvar för människor, att människor ska trivas och integreras. Vi måste ta 

ansvar för de nya ungdomarna och barnens utbildning, så måste vi förstå att 

kulturbegreppet måste vidgas. Vi kan inte tro att alla ska lära sig spela Mozart och 

Bach och vi kan inte tro att västerländska kulturen är den enda som har vikt, alltså 

globalt sett. (Robert) 

 

Kulturskolornas företrädare ser positivt på världsmusik, men som resultatet visar lite längre 

fram i texten, är inte alla informanter insatta i de riktlinjer som gäller för musik- och 

kulturskolor. 

 

5.2 Användning av världsmusik och etnisk musik  
I följande avsnitt presenterar jag respondenternas uttalanden om hur de använder och 

handskas med världsmusik och etnisk musik i sina verksamheter. 
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5.2.1 Kulturskola A 

Världsmusik och etnisk musik används på många olika sätt inom kulturskola A. Maria 

berättar att hon använder världsmusik för att få kontakt med eleverna, eftersom ”det är 

grunden för att kunna utvecklas inom musik”. Kulturskola A ligger i ett invandrartätt område 

med barn som har olika nationaliteter. Maria säger att ” det finns ca 88 nationaliteter i 

området och ca 50 av dem är representerade bland eleverna”. Att nå barn med olika bakgrund 

är en viktig del av skolan, och världsmusik och etnisk musik är ett bra sätt att nå barnen 

eftersom barn känner igen sitt ”tonspråk”. Hon betonar vikten av kontakten med eleverna och 

säger att ”då kan man influera dem till att bli intresserade av allt möjligt...”. Av den 

anledningen har de låga terminsavgifter och gratis instrumentuthyrning. 

 

Världsmusik och etnisk musik enligt Maria är vanlig förekommande i den vanliga 

undervisningen på kulturskola A. ” ... det är inte något speciellt med världsmusik och etnisk 

musik, det är det vi jobbar med...” säger Maria. Den förekommer i projektform också, särskilt 

i samarbete med grundskolor. Eleverna som går i årskurs ett, två och tre får skriva egna låtar 

och spela in dem. Där blir det en del blandning av musik eftersom barnen kommer från olika 

delar av världen. De låtar som barnen skriver blir inspirerade av till exempel orientalisk 

musik eller indisk musik.  

 

Världsmusiklärarna använder, i denna skola, inte så mycket böcker eller noter i sin 

undervisning. De arbetar på det traditionella sättet, alltså på gehör. Alla lärare lär sig låtar 

genom egna erfarenheter och av att resa till andra länder.  

 

5.2.2 Kulturskola B 

Världsmusikundervisningen på kulturskola B sker som vilken undervisning som helst. 

Eleverna söker sig till ett tillgängligt instrument som finns i kulturskolans utbud och börjar ta 

lektioner, i grupp eller enskilt. Det är upp till varje lärare hur de lägger upp sin undervisning. 

Lärarna har alltså fria händer.  

 

... Det där är upp till var och en att hantera sin egen tradition. Och det finns 

många som tycker att man ska plocka med den västerländska traditionen... att man 

ska lära sig hantera den klassiska traditionen, till exempel spela fiol på ett 
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västerländskt sätt. Men att man så småningom kan utveckla det orientaliska, 

turkiska eller kurdiska sättet att spela fiol på. (Robert) 

 

Världsmusikinriktningen finns för att nå barn med olika bakgrunder i området. ”Kulturskolan 

är skattesubventionerad och alla har rätt till den”, säger Robert. Kulturskola B använder alltså 

världsmusik och etnisk musik som verktyg för att nå nya barn och föräldragrupper. De 

försöker att nå barn som har olika bakgrunder genom att rekrytera lärare som har de olika 

traditionerna och kulturerna med sig. 

 

5.2.3 Kulturskola C 

Världsmusikundervisningen på kulturskola C förekommer mest i projektform. Det finns få 

etniska instrument som erbjuds på skolan och det är bara 15 elever som spelar på de få etniska 

instrument som kulturskolan erbjuder undervisning på. Undervisningen sker mest i grupp och 

sällan enskilt.  

 

... det sker inte regelbundet som varje vecka eller sådant. Det finns inget särskilt 

ensembletid för det här utan det blir samman med projekt eller konsert eller 

någonting sådant där. Jag hade önskat att vi kunde ha mer ensembletid men då tar 

man ifrån elevtiden. Alltså man tar från lärarnas tid att kunna undervisa... (Ulla) 

 

Lagarbete ses som den viktigaste faktorn när det gäller världsmusikprojekt. När det är dags att 

sätta ihop en ensemble eller en orkester inför en konsert samarbetar lärarna när de ska sätta 

ihop instrumentgrupper. Det finns alltså samarbete mellan världsmusikläraren och de andra 

lärarna som till exempel har västerländsk klassisk musik och/ eller afroamerikansk musik. Det 

finns inte så mycket material, noter eller böcker när det gäller sådana musikblandningar, utan 

”lärarna skriver något arr”, säger Ulla.  

 

5.3 Riktlinjer - möjligheter och begränsningar  
Maria på kulturskola A kände inte till kulturrådets riktlinje ”på rak arm”. Hon kom dock fram 

till att Kulturskolan följer kulturrådets riktlinjer omedvetet. 
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... Det är svårt att värdera sig själv... vi strävar efter det. Det är därför jag sökte 

mig hit till den här skolan för att man tänker alltid på barnets bästa, att ge eleven 

en möjlighet för att utforska sin musikalitet och allt det här. (Maria) 

 

Kulturskola A satsar mycket på att utveckla kulturrådets riktlinjer och försöker att nå alla barn 

i området. Maria säger att ” … det kostar bara 200 kronor per termin (…) och ingenting för 

instrument uthyrning. Vi har tagit beslut att det ska vara så”. På kulturskola C menar Ulla att 

”det är ett sätt att nå alla genom att sänka priserna. … det en sympatisk återgärd tycker vi”.  

 

På kulturskola B har de istället relativt höga terminsavgifter.  

 

… höjda avgifter hindrar många. Alltså det kostar 900 för att spela saz. Då har 

man råd med en elev, om man ens ha det. Men inte med två och definitivt inte med 

tre. Så att... har man några barn som vill gå på kulturskolan då måste man ha en 

god ekonomi. (Robert) 

 

Kulturskola B känner till kulturrådets riktlinjer. Robert betonar dock att ”det finns oklara 

politiska direktiv.” Han uppfattar dem som ganska öppna och ospecifika.  

 

… det är ganska klart svävande. Det finns inga klara riktlinjer som man kan säga 

det här jag ska arbeta (…). Man kan snirkla sig förbi de där paragraferna genom 

att säga att vi spelar musik från Afrika och svensk folkmusik, och så helt plötsligt 

bli de multikulturella fast de inte har en enda lärare med andra traditioner så att 

det är lite luddigt uttryckt. Lite fegt kan jag tycka. (Robert) 

 

Det blir för mycket tal om kulturrättigheter hos politikerna och kommunen, men inte så 

mycket handlingar i verkligheten, menar Robert. De senaste politiska besluten, förslagen och 

faktorerna kommer, enligt Robert, att:  

 

… missgynna många barn i området… med många invandrare ungdomar. Där har 

vi misslyckats. Vi satsar inte pengar på det. Det är tvärtom, man lägger ner lokaler 

och man dra sig ur de här områdena istället. (Robert) 

 

Kulturskola B når inte längre alla barn i området eftersom samarbetet mellan kulturskolan och 

obligatoriska skolan har upphävts. “Vi får inte gå ut och jobba på det sättet. Skolorna måste 
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köpa vår verksamhet” säger Robert. Kulturskolan B följer därmed inte kulturrådets riktlinjer. 

Robert menar att de har ”misslyckats”. 

 

Ulla på kulturskola C kände inte heller till kulturrådets riktlinjer. När jag läste upp dem för 

henne sade hon att ”de finns i baktankarna … Det är ungefär det. Det är det vi bygger på, så 

att säga, och går efter”. Dock är det, enligt Ulla, inte kulturskolan som bestämmer hur 

verksamheten ska se ut. 

 

… samtidigt har vi en kulturförvaltning som är under Kommunen… den 

kulturnämnden sätter vår agenda på något sätt och har önskemål om vad vi ska 

göra. Vi ska komma med en handlingsplan som stämmer överens med kommunens 

och kulturnämndens önskan, för att vi ska verka. Det är det på den nivån som vi är 

mest följer. (Ulla) 

 

Det blir därmed inte så mycket världsmusikaktiviteter eller uppföranden inom ramen för 

kulturskolans verksamhet. Fortfarande blir det mycket mer av andra genrer såsom klassisk 

musik, pop och rock i verksamheten. Ulla säger att ” ... vi här vill gärna att världsmusikgenren 

ska få växa”. Kulturskola C vill utveckla världsmusiklinjen, men det finns många 

begränsningar som hindrar denna utveckling. För det första är inte denna genre efterfrågad i 

så hög grad inom området. Det andra är att det finns större köer på andra instrument samt att 

politikerna vill att dessa köer ska minska. Detta hindrar utvecklingen eftersom olika politiska 

och ekonomiska faktorer till stor del påverkar skolans verksamhet, menar Ulla. 

 

5.4 Resultatsammanfattning  
Studiens respondenter har olika uppfattningar om begreppet världsmusik. Ulla tycker om 

detta begrepp och hon anser världsmusik utgör en blandning av många olika kulturers musik. 

Robert gillar inte världsmusikbegreppet, han kallar varje traditionen för sitt eget namn. Maria 

understryker att all musik är världsmusik, eftersom all musik kommer från vår gemensamma 

värld. Samtliga kulturskolor uppmanar alla kulturintresserade att ta vara på lärar- och 

elevresurserna och kulturbärarna som finns i Sverige. Det finns dock politiska och 

ekonomiska faktorer som begränsar utvecklingen inom denna genre. Dessa faktorer brukar 

hänga ihop eftersom det är politikerna som bestämmer över ekonomin och skolornas budget. 

Kulturskola A och B:s synvinkel på denna genre är demokratisk. De ser världsmusik och 
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etnisk musik som ett verktyg för att nå alla elever eller de största invandrargrupperna som 

finns i området och de tycker att alla har rätt till kulturskolan eftersom den är en 

skattesubventionerad verksamhet. Kulturskola C låter invandrarföreningarna i området ta 

hand om sina egna traditioner.  

 

Arbetssätten har varierat från en kulturskola till en annan. På kulturskola C har de för få, så 

kallade, etniska instrument. Undervisningen sker i grupp, och en stor del av denna 

förekommer i projektform där alla lärare samarbetar för att skapa världsmusik. Kulturskola B 

har ett stort utbud av traditioner och undervisningen sker individuellt som i alla andra genrer. 

Kulturskola A har också få etniska instrument i utbudet. De arbetar dessutom ute på de 

vanliga skolorna där det finns ca 88 nationaliteter. Läraren försöker att använda sig av alla 

sorters musik de kan. De strävar efter nya kunskaper och fortbildning inom detta område.  
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6 Diskussion  

I detta kapitel diskuterar jag resultaten utifrån mina forskningsfrågor samt utifrån den 

litteratur jag har tagit upp i bakgrunden. Slutligen kommer en metoddiskussion.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen tar jag upp några aspekter av resultatet som jag anser viktiga och 

relevanta för detta arbetes syfte. Jag diskuterar begreppsproblematiken, riktlinjerna och 

förändringen, invandringen och influenserna utifrån, samt skolornas arbetssätt. 

 

6.1.1 Begreppsproblematiken 

Respondenterna förmedlare, som jag nämnde tidigare, olika uppfattningar och tolkningar av 

begreppet världsmusik. Resultatet visar tre olika inställningar, att världsmusikbegreppet är 

konstigt och att varje tradition bör nämnas vid sitt eget namn, begreppet fyller sin funktion 

och att världsmusik är en blandning av många olika kulturers musik samt att all musik är 

världsmusik eftersom all musik kommer från denna värld. Samtliga respondenter kände dock 

till Tidermans50 definition på världsmusik som innebär en blandning av olika traditioner av 

olika kulturer. Både Lundberg, Malm och Ronström51 samt Becker Gruvstedt, Olsson, och 

Saether52 ser på världsmusiken som en genre som uppstår av blandningen av olika kulturers 

musik, alltså någorlunda samma definition som finns i Tidermans bok. Det finns alltså en klar 

definition. Varför har då en del musiker eller forskare inte anammat denna definition? ”Det är 

ett omstritt begrepp med en ytterst otydlig avgränsning”.53 Det är sålunda svårt att pricka eller 

komma överens om definitionen av detta begrepp. Delvis är Tidermans definition anammad. 

Motståndarna för detta begrepp är i det här fallet respondenten Robert och musikvetaren 

Lundberg54, som menar att det är onödigt att klumpa ihop all musik som inte är västerländsk i 

en enda genre. Både Robert och Lundberg håller med om att det är ett oklart begrepp. 

”Kritikerna anser att man bör anstränga sig att kalla stilarna vid sina rätta namn”.55 

                                                 
50 Tiderman, K. (2002) 
51 Lundberg, D., Malm, K., Ronström, O. (2000). 
52 Becker Gruvstedt, M. Olsson, B-I. & Saether, E. (2000). 
53 Gabrielsson, H. (2006) 
54 Lundberg, D. (2006) 
55 Tiderman, K. (2002 s. 28)  
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Världsmusikbegreppet har officiellt funnits sedan 1987 på grund av att de engelska 

skivbolagen ville ha ett begrepp för att lättare kunna sortera musikskivor i affärerna.56 Det är 

sålunda västkulturen som har kommit på världsmusikbegreppet. ”Det signalerar västerländsk 

kulturhegemoni och kulturimperialism (även använt med de bästa föresatser) och anses 

förringa både musikstilar och ursprungskulturer”.57   

 

Tiderman58, Lundberg, Malm och Ronström59 samt Becker Gruvstedt, Olsson och Saether60 

har nästan samma definition av världsmusikbegreppet, det vill säga, att musiken är en 

blandning av olika kulturers musik. I resultatet och i annan litteratur visas däremot en annan 

uppfattning. Två av respondenterna liksom Lundberg61 har inte samma åsikt om 

världsmusikbegreppet som de ovan nämnda. De är inte tilltalade av detta begrepp. Nettl62 

understryker att världsmusiken inte är blandning av olika kulturers musik, utan istället ett 

begrepp för att samla alla icke västerländska musiktraditioner. Alla respondenter i studien 

känner till den svenska definitionen av detta begrepp, men alla har inte anammat den. Enligt 

Lundberg63 är det bara att tycka om läget. Sammanfattningen av detta är att synen på 

världsmusikbegreppet hos dessa kulturskolor och i litteraturen är olika. Ingen har rätt och 

ingen har fel. Begreppet är sålunda fortfarande ”omstritt”.  

 

6.1.2 Riktlinjerna och förändringen  

Kulturrådets riktlinjer och kulturskolornas mål är inte särskilt tydliga. De strävar mot nya 

strömningar och genrevariation i utbudet64 men, som är nämnt tidigare i arbetet, ingen av 

musik- och kulturskolorna eller kulturrådet specificerar och/eller definierar de nya 

strömningarna och genrerna. Resultatet visar exempel på hur musik- och kulturskolorna lätt 

kan ”snirkla” sig förbi paragraferna om skolan säger att de spelar musik från hela världen. Då 

blir skolan ”multikulturell”. Till exempel att musik- och kulturskolorna ska ha de rätta 
                                                 
56 Lundberg, D. (2006) 
57 Tiderman, K. (2002 s 28) 
58 Ibid. 
59 Lundberg, D., Malm, K., Ronström, O. (2000). 
60 Becker Gruvstedt, M. Olsson, B-I. & Saether, E. (2000). 
61 Lundberg, D. (2006) 
62 Nettl, B. (2008) 
63 Lundberg, D. (2006) 
64 Kulturrådet, 2009 hämtad 11 april 2011 http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/ 
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förutsättningarna, med lärare som har olika traditioner med sig, för att kunna starta en ”riktig” 

världsmusik- eller etnisk musikinriktning på musik- och/eller kulturskolan. Kulturrådets 

riktlinjer enligt resultatet vara ”lite luddigt uttryckt”. Det är därmed lätt att tolka riktlinjerna 

lite hur som helst.  

 

Däremot finns även exempel på verksamhet som följer riktlinjerna utifrån världsmusik och 

etnisk musik perspektiv ”omedvetet”. Två av kulturskolorna ligger i invandrartäta eller 

relativt täta områden. Det blir naturligt att de använder och erbjuder världsmusik och etnisk 

musik i undervisningen. Eleverna som spelar sådan musik har olika bakgrunder och många av 

dem är ”infödda svenskar”, enligt respondenterna. Musiken handlar inte om etnicitet eller 

bakgrund. Alla barn borde ha rätt till att välja vilken genre som helst, oavsett bakgrund eller 

etnicitet. Det är en av kulturrådets riktlinjer att ”främja internationellt och interkulturellt 

utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur”.65 

 

Det svenska samhället är mångfaldigt och erbjuder breda valmöjligheter inom musik. Musik- 

och kulturskolorna i landet måste ta vara på det och inse att kulturer ändras och utvecklas hela 

tiden. ”Kulturer har alltid varit stadda i förändring”.66  Det är det som menas i resultatet att det 

är ”förment och korkat” att hålla sig till klassisk västerländsk musik, jazz och pop när det 

finns en hel del outnyttjade lärarresurser som har andra traditioner med sig. 

 

För att skolan ska vara legitim och fungera i och som en demokratisk offentlighet 

krävs det i viss mening ett nytt språk, eller ett nytt sätt att se på skolans 

uppgifter.67  

 

Det finns en del svårigheter som begränsar ovan nämnda utveckling. Dels kan det vara 

politiska skäl och dels handlar det om ekonomiska svårigheter. De politiska och de 

ekonomiska svårigheterna brukar hänga ihop, eftersom det är politikerna som bestämmer över 

ekonomin. Det har varit mycket nedskärningar på sistone som gör det svårt att utveckla 

verksamheten och rekrytera nya lärare. Den andra politiska svårigheten är att musik- och 

kulturskolorna inte kan nå de vanliga skolorna och därför inte når alla barn på grund av 

politiska beslut. Det handlar inte bara om världsmusikgenren i sig. Det handlar om hela 
                                                 
65 Kulturrådet, 2009 hämtad 11 april 2011 http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/ 
66 Bruner, J. (1996) 
67 Andersson, L-G. (1999 s. 37) 
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kulturskolans verksamhet. Resultatet visar att några verksamheter inte kan nå alla barn för att 

de inte får arbeta på de vanliga skolorna. De vanliga skolorna får köpa deras verksamhet. Det 

är inte bara världsmusikgenren som lider av detta, det är hela kulturskolan. Detta är en 

verklighet inom några kulturskolors verksamheter. De kulturpolitiska målen menar att 

kulturskolan ska ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser”.68 Detta visar att politikerna 

strider mot de kulturpolitiska målen. 

 

6.1.3 Invandringen och influenserna utifrån 

Under tiden för min studies genomförande har jag försökt att behandla världsmusiken som en 

självständig genre och koppla bort genren från invandringen i Sverige, men jag upptäckte att 

det inte är så i verkligheten. Världsmusiken är inte en självständig genre än, de flesta i Sverige 

kopplar det till invandringen fortfarande.  Två av kulturskolorna använder det fortfarande som 

ett verktyg för att nå barn med olika bakgrunder. 

 

De flesta kopplade jazzgenren till den afroamerikanska traditionen69, men det är inte så idag. 

Jazzen är en global självständig genre och det finns till och med utbildningar och speciella 

inriktningar på musikskolor och musikhögskolor i hela världen. Är detta världsmusikens 

framtida öde?  Det finns idag inriktningar och utbildningar i världsmusik på högskolor i 

Sverige och även på festivaler.  

 

Det är klart att invandringen och influenserna utifrån har påverkat musik- och kulturskolans 

verksamhet, särskilt på de invandrartäta områdena och i storstäderna. Det är en av Bruners70 

motiv för förändringen av kulturen och i det här fallet kulturskolan. Kulturskola B har en egen 

linje för etnisk musik och alla lärare där har invandrarbakgrund, dock inte alla elever. 

Migrationen har ändrat eller snarare utvecklat synen på etnisk musik och världsmusik. Det är 

inte regel att de som håller på med världsmusik och etnisk musik har invandrarbakgrund. En 

av kulturskolorna har bara en lärare med invandrarbakgrund medan en annan kulturskola inte 

har någon lärare alls med invandrarbakgrund som undervisar inom världsmusik och etnisk 

musik i området. ”Mångkulturen en är fysisk realitet i form av de människor som lever i 

                                                 
68 Kulturrådet, 2009 hämtad 11 april 2011 http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/ 
69 Lundberg, D., Malm, K. & Ronström, O. (2000) 
70 Bruner, J (1996) 
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samma land”.71 När samhället utvecklas genom mångkultur gäller det att skolan kan följa med 

i förändringarna. ”Låt dessa problem och de procedurer vi använder för att reflektera över 

dem bli en del av skolan och klassrumsarbetet.”.72 Problemet i det här fallet är världsmusiken 

och den etniska musiken som kan lösas genom att integrera även lärare med 

invandrarbakgrund, vilket är något som även en respondent framhåller. 

 

Det är svårt att utesluta relationen mellan världsmusik och invandringen i dag. Invandringen 

har påverkat genren eller snarare skapat den. Däremot kommer den etniska musiken alltid att 

ha en relation till invandring och invandrare. En av kulturskolorna letar de efter lärare som har 

traditionen med sig från sina ursprungsländer. Respondenten menar att ledningen vill ha de 

”riktiga traditionerna” på sin kulturskola och inte någon blandning av traditioner. 

Förändringarna i kulturen sker hela tiden och alla möter dessa förändringar på olika sätt, 

enligt Bruner73. Kulturskolorna resonerar olika gällande rekrytering av lärare för att möta de 

nya förändringarna i samhället. Ett exempel på förändring är när kulturskolorna letar efter 

lärare med utländsk bakgrund.    

 

I några städer där kulturskolorna har sina verksamheter finns det föreningar som har egen 

musikundervisning i olika slags etnisk musik. Att kulturskolorna i dessa städer inte har någon 

etnisk musikundervisning stämmer överens med World Music School-rapporten. ”Musik- och 

kulturskolorna i Sverige speglar inte det mångkulturella samhälle vi har idag”. 74 Frågan är 

varför det är så. Kulturskolorna är skattesubventionerade verksamheter och alla har rätt till 

den. Av vilken anledning tar inte kulturskolan vara på lärar- och elevresurserna som finns i 

området?  

 

Vi ville se de musiker med invandrarbakgrund som fanns i vår närhet som en 

viktig resurs för barnen i skolan. Dessa musiker har möjlighet att ge alla barn, 

oavsett nationalitet, starka upplevelser av estetisk natur genom sin konstnärliga 

kompetens.75  

 

                                                 
71 Åberg, L. (2010 s. 80)  
72 Bruner, J. (s. 123) 
73 Bruner, J. (1996) 
74 Becker Gruvsted, M. Olsson, B. I. Saether, E. (2002 s. 6) 
75 Ibid. (s. 5) 
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Två av mina respondenter tog upp vikten av kulturbärarna som finns i Sverige idag. Det är 

många som också delar deras tanke om kulturbärarna. En av dem är Ale Möller. Så här säger 

han i en intervju i boken Vägar till världsmusiken av Tiderman76: ”Det finns dels människor 

som bär med sig en tradition hit och som ger oss detta som en present”.77  Det är detta 

samtliga respondenter och Ale Möller syftar på, att ta vara på de musiker och kulturbärare 

som finns i Sverige.  

 

6.2 Metoddiskussion 
En av de viktigaste frågorna, innan jag började med undersökningen, var: Vilken metod ska 

jag använda? Kvalitativ metod eller kvantitativ metod? ”Kvalitativa och kvantitativa metoder 

är alltså verktyg, och deras användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som ställs”.78 I 

början var det svårt att avgöra vilken metod som skulle kunna passa mina forskningsfrågor 

bäst. Sedan tänkte jag göra en kvantitativ forskning genom en enkätundersökning, men det 

blev inte av på grund av tidbrist. I det läget valde jag kvalitativ forskningsintervju.  

 

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 

intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och egna 

ord.79 

 

Jag upplevde att jag lyckades med detta hos respondenterna, att fånga deras erfarenheter och 

så mycket som möjligt av deras tankar och åsikter om mitt forskningsområde, till och med 

utanför forskningsområdet. Jag känner mig nöjd med resultatet och metoden och jag fick svar 

på mina forskningsfrågor och lite mer.  

 

I studien valde jag att göra tre kvalitativa forskningsintervjuer. Med så få intervjuer är det 

väldigt svårt att generalisera resultatet. Min avsikt var inte att göra generaliseringar, utan att ta 

reda på vad några respondenter säger om olika musik- och/eller kulturskolors syn på 

världsmusik.  

                                                 
76 Tiderman, K. (2002) 
77 Ibid. (s. 39) 
78 Kvale, S (1997 s. 69) 
79 Ibid. (s. 70) 
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7. Slutledning 

I detta slutkapitel presenterar jag egna reflektioner över studien, resultatets betydelse för 

läraryrket samt några idéer om framtida forskning. 

 

7.1 Egna reflektioner 
Det första som jag uppmärksammade när jag började med detta arbete var att det var svårt att 

hitta litteratur som handlar om världsmusik som genre i kulturskolorna. Den litteratur och de 

författare som jag har refererat till i arbetet kopplar alltid ihop världsmusik med invandringen 

och integration med mera. Det jag märkte hos mina respondenter var att de använder musiken 

som ett verktyg för att nå barn och familjer med en annan bakgrund än den svenska. Jag 

försökte att inte koppla ihop världsmusik med invandringen och se det som en självständig 

genre, men detta lyckades inte. I mina ögon är världsmusikgenren inte mogen för detta än. 

Världsmusik och etnisk musik används i stort sett för att nå invandrare, åtminstone i Sverige.  

 

Jag håller med Robert när det gäller användningen av världsmusikbegreppet. Robert vänder 

sig mot detta begrepp och det gör jag med. Det är svårt att förstå hur hela världen kan 

anamma ett begrepp som är uppfunnet av engelska skivbolagsägare för att kunna sortera 

skivor i olika affärer. Jag hade aldrig hört talas om detta begrepp innan jag kom till Sverige. I 

Palestina kallar vi varje genre för sitt traditionella namn och ”klumpar” inte ihop alla genrer 

under en kategori. Det är fortfarande ett omstritt begrepp, och som Robert säger, så vet ingen 

vad det betyder. Vi ska kanske tänka som Maria på kulturskola A, att musik är musik och att 

det inte spelar någon roll var den kommer ifrån. 

 

Resultatet som jag förväntade mig stämmer inte riktigt överens med det som resultatet visar. 

Det kan bero på att informanterna och jag har olika uppfattningar om det här ämnet och att 

verkligheten inte idag är samma som den jag kände till innan jag började med arbetet. Jag har 

lärt mig mycket om världsmusik och etnisk musik utifrån hur verkligheten ser ut på de tre 

kulturskolor jag har studerat, bland annat hur de ser på världsmusiken. Detta arbete fick mig 

att vidga min uppfattning om världsmusik och etnisk musik i Sverige. 

 

Robert och Maria tar upp en punkt som jag anser viktig. Det är viktigt att ta vara på de 

resurser som finns runt oss i samhället. Det är, som Ale Möller uttrycker det, en gratis gåva. 

Jag tycker att musik- och kulturskolorna bör ta vara på lärarna med utländsk tradition och inte 
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överlåta detta till invandrarföreningarna. Det första är att alla betalar skatt och alla har rätt till 

kultur och bildning, särskilt barn och ungdomar, enligt kulturrådet. Det andra är att alla barn, 

oavsett etnicitet, kan välja vilken musik de vill spela. Alltså är det viktigt med genrebredd på 

musik- och kulturskolans utbud.  

 

7.2 Arbetets betydelse  
Detta arbete kan ge alla lärare en ny uppfattning om världsmusik och etnisk musik. Det kan 

inspirera lärare och kanske vidga deras syn på andra kulturers musik. Jag riktar mig främst till 

musiklärarstudenterna som är intresserade av världsmusik och etnisk musik. De kan få en bild 

av verkligheten och se tre olika synpunkter och åsikter om världsmusik och etnisk musik 

utifrån tre erfarna tjänstemän. 

 

7.3 Vidare forskning 
Arbetet är begränsat eftersom jag endast intervjuade tre respondenter på tre olika kulturskolor. 

En större forskning som täcker alla musik- och kulturskolor i Sverige vore intressant. Då 

skulle jag ändra min forskningsmetod och istället göra en enkätundersökning. Det är inte så 

många musik- och kulturskolor som erbjuder världsmusik och etnisk musik i undervisningen 

på grund av olika skäl, men det vore intressant att se vad de har för syn på denna typ av 

musik. 

 

Världsmusikbegreppet är fortfarande oklart. Jag skulle vilja forska vidare i detta begrepp. Det 

kan få en ny betydelse om några år. Kulturerna förändras hela tiden och begreppet 

världsmusik kan förändras också. Det kan även vara intressant att kartlägga världsmusik- och 

etnisk musikundervisning inom Sveriges musik- och kulturskolor.  

 

Detta arbete kommer att vara bra för dem som vill forska vidare inom denna genre. 

Världsmusiken är ett ganska hett och aktuellt ämne idag. Jag hoppas på att denna forskning 

kommer till nytta i framtiden.  
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Bilagor  

Intervjufrågorna 
Bakgrundsfrågorna 

1. Antal invånare i kommunen?  

2. Är ni musik‐ eller kulturskola? 

3. Antal elever på skolan? Antal elever som spela världsmusik?  

4. Hur länge har ni haft världsmusik eller etnisk musik på din skola? 

5. Vad har eleverna för bakgrund, t.ex. etnicitet? 

6. a) Vad har lärarna för bakgrund, t.ex. etnicitet? 

b) Vilken slags utbildning eller behörighet har de? 

c) Var har de utbildat sig? 

d) Erbjuder ni fortbildning i världsmusik för dem? 

7. a) Har din skola etniska musikinstrumentför uthyrning eller försäljning? 

    b) Har din skola världsmusik material så som noter och böcker m.m.? 

 

Fördjupningsfrågorna  

1. Hur ser ni på världsmusik och etnisk musik på din skola? 

2. Varför satsar eller erbjuder ni världsmusik i undervisningen? 

3. Känner ni till kulturrådets rekommendationer och riktlinjer? Om ja hur följer ni 

riktlinjerna? 

4. På vilka sätt förekommer världsmusik i undervisningen? 

5. Finns det något samarbete med andra grupper eller ämnesområden och i så fall hur 

ser det samarbetet ut? 

6. Vad ser du för möjligheter och/eller begränsningar med denna form av musik? 

7. Egna kommentarer eller något att tillägga.  

 

 

 

 

 

 


