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Abstract 

This essay aims at investigating how, as a teacher, I can break old patterns and traditions to 

help all pupils feel like a meaningful part of the context of my teaching. The essay has its 

starting point in two events that I have been involved in and these two stories deal with the 

same type of dilemma: that, as an educator, I experience an uncertainty about how students' 

cultural differences should be given space in teaching in a way that all students feel included 

and seen. 

 

After five years of working in both school and leisure, you would think that I should be better 

prepared and have more experience with these kind of questions. However, the experiences 

described in my stories show how complex these questions are and through this work, 

therefore, a reflection is shared on how I can get better at seeing and giving way to the 

children's cultural differences in my teaching. Based on the teacher assignment, I intend to 

problematize the fact that we live at a time when many of the student groups in our schools 

consist of children with different cultural backgrounds and beliefs. 

 

The stories in the beginning of this essay show two almost opposite reactions from me of the 

same kind of problem. In order to understand why I react like I do in these different 

situations, I have chosen to problematize my own cultural background and belief in relation 

to my dilemma and teacher assignments. This is to investigate if and if so, how my cultural 

background affects me in my work with traditions and culture within my major subject, 

which is music. 
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Sammanfattning 

Denna essä syftar till att undersöka hur jag som pedagog kan bryta gamla mönster och 

traditioner för att bidra till att alla elever ska känna sig som en meningsfull del av 

sammanhanget i min undervisning. Essän har sin utgångspunkt i två händelser som jag själv 

varit med om och dessa två berättelser behandlar ett och samma dilemma: att jag som 

pedagog upplever en osäkerhet kring hur elevers kulturella skillnader ska ges utrymme i 

undervisningen på ett sätt så att samtliga elever känner sig inkluderade och sedda.  

 

Efter fem år som yrkesverksam inom både skola och fritids kan man tycka att jag borde vara 

bättre förberedd och ha mer erfarenhet av denna typen av frågor. De erfarenheter, som 

beskrivs i mina berättelser, visar dock på hur komplex denna typen av frågor är och genom 

detta arbete förs därför en reflektion kring hur jag kan bli bättre på att se och ge utrymme för 

barnens kulturella skillnader i min undervisning. Med utgångspunkt i läraruppdraget avser jag 

att problematisera det faktum att vi lever i en tid då många av elevgrupperna på våra skolor 

består av barn med olika kulturell bakgrund och trosuppfattning.  

 

De berättelser som jag gestaltat i början av detta arbete visar på två nästan motsatta reaktioner 

från mig på samma typ av problem. För att förstå varför jag reagerar som jag gör i dessa olika 

situationer har jag valt att problematisera min egna kulturella bakgrund och trosuppfattning i 

förhållande till mitt dilemma och läraruppdrag. Detta för att undersöka om och i så fall hur 

min kulturella bakgrund påverkar mig i mitt arbete med traditioner och kultur inom mitt 

huvudämne som är musik.  
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1. Berättelser 

1.1 Den obekväma frågan 

Tick, tack, tick.  Det är så tyst att jag kan höra mina tankar härma pulsen till klockan över 

dörren in till musiksalen där jag avnjuter de sista minuterna av min rast. Utanför hörs förstås 

avlägsna barnskrik och skratt från skolgården, men allt som sker där ute bidrar bara till det 

lugn som annars är ovanligt att få uppleva i just musiksalen.  Jag hinner ta en sista slörp av 

mitt te innan klockan ringer in och jag hör hur mina elever kommer springandes upp för 

trappan och in i kapprummet alldeles utanför. Dörren in till musiksalen är fortfarande låst 

men jag ser skuggan av en elev som ligger på golvet och försöker se in genom dörrspringan 

om jag är där ännu. Jag hör hur de slåss om en plats i ledet på andra sidan dörren och 

klockans tickande ljud dränks snabbt av barnens höga röster innan det blir knäpptyst igen. Jag 

har som rutin att inte släppa in eleverna förens alla står tysta och uppställda i ett fint led 

utanför. Efter några sista “schhh-ljud” från eleverna öppnar jag dörren och släpper in klassen 

som lugnt och sansat går in, tar en varsin stol och sätter sig i en halvcirkel framför tavlan.  

 

Det är omkring tio minuter in på lektionen i halvklass, med elever i årskurs 5 som jag får  den 

där frågan som jag inte alls är beredd på. Stämningen i musiksalen är god. Jag har precis 

informerat mina elever om att vi ska påbörja förberedelserna för det Julevangelium-uppspel 

som äger rum varje år på höstterminens sista dag, innan eleverna går på julledighet. Detta 

uppspel är en tradition som råder på skolan sen flera år tillbaka, något som etablerades av 

musikläraren som jobbade på skolan innan mig. Uppspelet som kan liknas vid en liten 

mini-musikal som i regel arrangeras av skolans elever i årskurs 5 under ledning av 

musikläraren och klassföreståndarna. Många av eleverna, framförallt de med äldre syskon, 

har väntat i flera år på att få delta i Julevangeliet därför är det många som jublar när jag nu 

påminner dem om att det äntligen är dags. Mitt i allt ståhej räcker Binta upp handen.  

 

Binta är en av mina klara favoritelever. Jag vet att man egentligen inte ska favorisera som 

lärare men jag har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta för framförallt elever med stora 

svårigheter i många av de teoretiska skolämnena, men som sedan visar helt nya förmågor när 

det är dags för musik. Jag har tre sådana elever, elever som lärare varnat för. Ja, vissa har till 

och med beskrivits som näst intill oförmögna att intressera sig för någonting som kräver att 
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de ska sitta stilla. Men så kommer samma elever till musiken och visar något helt annat. De 

presterar på en nivå långt över det som förväntas av dem i förhållande till både sin ålder och 

sina klasskamrater. Mina små genier brukar jag kalla dem.  

 

Binta hör inte alls till den skaran av elever med svårigheter och som andra lärare varnar för, 

utan hon är istället väldigt omtyckt både bland elever och lärare då hon ofta är på glatt humör 

och på ett väldigt naturligt sätt respekterar alla hon möter. Något som gör att just Binta 

sticker ut ur mängden är hennes förmåga att leverera musik. Det spelar ingen roll om hon 

sjunger eller spelar ett instrument, utan varje gång hon står på scen lyckas hon trollbinda sin 

publik med sin talang och härliga energi, något som inte alls är självklart, framförallt med 

tanke på hennes ringa ålder. Av den just den anledningen har även hon lyckats få sig en 

alldeles speciell plats hos mig bland mina små genier.  

 

Nu får Binta ordet och jag märker hur hon tänker ett tag, som om hon funderar över hur hon 

ska formulera sin fråga, men till sist kommer den.  

– Varför är det alltid de kristna traditionerna som får all fokus på alla avslutningar och stora 

uppspel? Varför pratar vi aldrig ens om högtider och traditioner som är viktiga för oss andra 

som inte firar jul och sånt? Du är ju själv muslim och afrikan, du borde ju förstå vad jag 

menar?  

 

Bintas fråga efterföljs av en lång tystnad. Efter mina fem år som pedagog både i skola och på 

fritids är jag van vid att tackla svåra och obekväma frågor, men den här gången är det 

annorlunda. För första gången får jag en fråga som jag inte ens vet var jag ska börja leta för 

att hitta svaret på. 

– Mycket bra fråga Binta. Låt mig fundera på det så får du ett svar på nästa lektion om en 

vecka om det går bra, svarar jag till sist.  

Binta verkar nöja sig med mitt svar och lektionen fortsätter som vanligt. Jag har förstås inte 

släppt hennes fråga, utan har den kvar i huvudet och jag känner hur tankspridd jag är resten 

av lektionen i min strävan att leverera ett bättre svar där och då. Jag får flera tankar samtidigt 

och märker hur jag börjar föra dialoger med mig själv där jag ifrågasätter min kompetens som 

pedagog. Bidrar mitt lektionsinnehåll till utanförskap? Vad har jag egentligen gjort för att 

mina elever ska känna sig inkluderade och meningsfulla? Borde jag kanske låta min egna 
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kulturella bakgrund berika verksamheten mer? Har jag gett det kristna arvet en alldeles för 

stor plats i min musikundervisning?  

 

1.2 Den blomstertid nu kommer  

Arkiv, skriv ut, välj skrivare, spring. Å nej, nu glömde jag välja efterbehandling. Avbryt! Inte 

en chans att jag hade hunnit dela ut alla låttexter till kören om jag skulle stå där och häfta alla 

papper för hand först.  

 

Det är samma visa varje gång. Det verkar inte spela någon roll hur väl förberedd jag är inför 

skolavslutningen, det tycks alltid sluta med att jag är jätte stressad och att allt blir klart i 

precis sista sekund, varje år.  

– Marianne, du säger väl till om vi kan hjälpa dig med något, hör jag min kollega Kerstin 

säga i förbifarten.  

– Absolut! Men det är ingen fara, det mesta är redan klart och det är ju en hel vecka kvar, 

svarar jag med ett leende på läpparna.  

– Vi satt precis och läste igenom programmet som du skickat ut. Det ser ju jättefint ut. Det 

här ser vi fram emot, säger Kerstin.  

– Hon är alltid så himla cool, jag förstår inte hur hon gör det, hör jag en tredje kollega säga 

till Kerstin medan de lämnar kopiatorrummet. 

Jag blir så klart glad över de positiva kommentarer jag precis fått höra, men i själva verket är 

jag jättestressad. Jag vill bara  inte låta det märkas utåt för någonstans gillar jag när det är full 

fart. Det är någonting befriande med den där känslan av lugnet efter stormen och snart är jag 

ju där, i mål. Jag måste bara se till att låtarna sitter på sista kör repet. 

 

Inför skolavslutningen är det mellanstadie kören som står för underhållningen och just nu 

väntar de på mig i musiksalen medan jag är nere och hämtar de sista utskrifterna. När jag 

kommer tillbaka till musiksalen lämnar jag ut en varsin hög texthäften till de tre elever som 

sitter längst ut i varje rad. De tar i sin tur ett varsitt exemplar och skickar resten vidare. De 

som hunnit få sitt texthäfte bläddrar ivrigt igenom det för att se vad vi ska sjunga.  

Under tiden förbereder jag en av texterna så att den visas på smartboarden via min dator. 

– Pling!  
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Jag ser att jag fått ett mail från ett namn som känns bekant, men jag kopplar inte direkt vem 

det kan vara.  

– Hm, Sara Eriksson, tänker jag tyst för mig själv.  

Då jag har musikundervisning med alla elever på skolan från årskurs 1-6, har jag inte så bra 

koll på fritidspersonalen som arbetar med förskoleklasserna, men jag tror att hon jobbar där. 

Jag kastar en blick på kören som fortfarande läser igenom sina häften innan jag öppnar mailet 

från Sara och läser det för mig själv:  

 

Hej Marianne,  

Sara Eriksson här, som jobbar på fritids med förskoleklasserna. Jag läste precis igenom 

programmet för sommaravslutningen och såg att barnen ska sjunga Den blomstertid nu 

kommer. Jag tycker att du borde överväga att stryka psalmen från programmet eller 

åtminstone skippa andra versen då det kan uppfattas som kränkande att låta vissa av barn 

delta i denna vers. Jag är själv inte det minsta religiös och ändå är jag som vuxen obekväm 

med att sjunga den psalmen. Värt att tänka på hur det känns för barn med annan 

trosuppfattning! 

Mvh Sara Eriksson.  

 

– Men oj, vad menar hon, hör jag mig själv säga med en irriterad ton i rösten. Först blir jag 

ställd och vet inte riktigt hur jag ska känna eller reagera på det jag precis läst. Sen slår det 

mig att jag faktiskt är mitt i en musikundervisning med kören. Jag får hantera detta efteråt 

helt enkelt. 

 

Efter lektionen med kören får jag lite tid över att reflektera över det nyss inträffade. Detta är 

första gången jag kan minnas som jag är med om denna typen av kritik från en kollega, eller 

från någon överhuvudtaget på min arbetsplats beträffande innehållet i min undervisning. Nu 

vandrar i och för sig tankarna tillbaka på ett tillfälle när jag som 21 åring, under min allra 

första musiklärartjänst blir tillsagd av min musik lärarkollega att jag måste börja spela gitarr 

med mina elever i årskurs 8. Det han inte vet då är att jag inte är tillräckligt bekväm på 

gitarren själv och att det är av den anledningen jag undvikit att ge gitarr undervisningen , men 

det vågar jag inte erkänna. Istället sätter jag mig i tre hela veckor och övar tills alla ackord 

sitter i ryggmärgen.  
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Idag tar jag mer än gärna kritik i form av feedback av alla som vill ge den och jag skäms inte 

det minsta de gånger jag måste erkänna att det är något jag inte kan eller är osäker på. Det 

finns alltid utvecklingsområden inom alla pedagogiska stilar och får man inte reda på sina 

brister blir de svåra att åtgärda. Med den inställningen kan man tycka att jag borde kunna ta 

Saras kritik bättre.  Men det gör jag inte. Jag tar det personligt, även om jag innerst inne vet 

att kritiken inte är riktad till mig personligen.  

 

I ett mail till rektorn med Saras mail bifogat, frågar jag ödmjukt vad han tror om att stryka 

andra versen på “En blomstertid nu kommer”. Till svar får jag att jag absolut inte behöver 

stryka den utan att jag får bestämma själv vad som känns bra, men att han personligen inte 

tycker att jag handlar kränkande mot någon genom att ha med hela låten i programmet som 

planerat. Med rektorns fulla stöd skickar jag nu ett mail till Sara:  

 

Hej Sara. Tack för ditt mail. Vad tråkigt att du känner att låten kan uppfattas som kränkande. 

Jag är själv av annan trosuppfattning men ser “Den blomstertid nu kommer” mer som en del 

av det svenska kulturarvet snarare än någonting  som skulle inkräkta eller påverka min tro. 

Men för att undvika att någon känner sig kränkt kan vi givetvis skippa andra versen.  

Med vänlig hälsning, Marianne.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Mitt dilemma är att jag som pedagog upplever en osäkerhet kring hur elevers kulturella 

skillnader ska ges utrymme i undervisningen på ett sätt så att samtliga elever känner sig 

inkluderade och sedda. Syftet med mitt arbete är att undersöka detta dilemma som jag 

gestaltat genom mina två berättelser. Efter fem år som yrkesverksam inom både skola och 

fritids kan jag tycka att jag borde vara bättre förberedd och ha mer erfarenhet av denna typen 

av frågor. De erfarenheter, som beskrivs i mina berättelser, har dock fått mig att inse hur 

komplex denna typen av frågor är samtidigt som de någonstans satt igång ett reflekterande 

hos mig själv kring hur jag kan bli bättre på att se och ge utrymme för barnens kulturella 

skillnader i min undervisning. Däremot ställer jag mig fortfarande frågande till hur jag kan 

göra detta utan att kompromissa det svenska kulturarvet och de kristna värderingar som i 
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enlighet med läroplanen ska få en naturlig plats i  musikundervisningen redan från de första 

skolåren(Lgr 11, s. 152). Men vad gäller egentligen i en tid då många av elevgrupperna på 

våra skolor består av barn med olika kulturell bakgrund och trosuppfattning? Kan det 

uppfattas som kränkande att uppmana elever av annan trosuppfattning än kristendom att 

sjunga med vid allsång av svenska psalmer eller jullåtar? Mina gestaltningar tycker jag visar 

på två nästan motsatta reaktioner från mig av samma typ av problem. I min första berättelse 

känner jag nästan en slags skuld gentemot min elev och hennes kritik får mig att ifrågasätta 

min kompetens som lärare. Med sin fråga väcker hon en rad följdfrågor som cirkulerar i mitt 

huvud, frågor om min egna identitet och jag börjar reflektera över om mitt lektionsinnehåll 

kan vara en bidragande orsak till den känsla av utanförskap som min elev ger uttryck för. I 

min andra berättelse, där jag får kritik av likartad karaktär, men från en kollega, visar istället 

min reaktion och mina tankar på ett motsatt ställningstagande till samma typ av dilemma. 

Istället för att känna skuld blir jag irriterad och tar åt mig av kritiken.  

 

Med utgångspunkt i mina egna arbetslivserfarenheter är syftet med min essä att undersöka 

hur jag som pedagog kan bryta gamla mönster och traditioner för att bidra till att alla elever 

ska känna sig representerade samt som en meningsfull del av sammanhanget i min 

undervisning.  

 

● Hur kan man som lärare och fritidshemslärare förhålla sig till möjligheten att bryta 

gamla mönster och skapa nya traditioner? 

● Hur påverkar min egna kulturella bakgrund mitt arbete i mötet med lärare och elever 

som förhåller sig kritiskt till innehållet i min musikundervisning? 

 

Dessa frågeställningar kommer att ligga till grund för mitt arbete. Genom texten kommer jag 

att problematisera min egna kulturella bakgrund och trosuppfattning för att undersöka om den 

har någon påverkan i mitt arbete som musiklärare i samverkan med fritids.  

 

3. Metod 

Jag använder mig av en vetenskaplig essä som metod. Det är en slags utforskande process där 

jag som skribent, med utgångspunkt i mina gestaltningar utvecklar min text till en essä 
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(Alsterdal 2014, s. 53). Med essäformen som metod hamnar skrivandet i centrum samtidigt 

som jag, skribenten hamnar i fokus då jag agerar både subjekt och objekt i min essä. Alsterdal 

beskriver essäformen som en text som kännetecknas av en tydlig berättarröst, där den 

inledande delen av essän är skriven i jag-form. Hon framhåller dock vikten av att essä 

innehållet fokuserar på ämnet och inte personen då denna skrivform inte bör sentimentalisera, 

utan snarare beröra (Alsterdal 2014, s. 63-74). Att pendla mellan närhet och distans till 

läsaren menar hon är ett sätt att fånga läsarens intresse, det ger även en möjlighet att arbeta 

med alla de nya aspekter som synliggörs genom skrivandet (Alsterdal 2014, s. 67).  

 

För att bearbeta mitt dilemma kommer jag att utgå ifrån olika teoretiska perspektiv, där bland 

hermeneutiken. Davidsson och Patel (2011) framhåller att hermeneutiker använder sig av 

hermeneutiska metoder för att tolka texter men även för att tolka mänskliga handlingar och 

yttranden på samma sätt som med skriftligt material. De menar vidare att människors 

intentioner kan förstås genom en tolkning av språket och deras handlingar (Davidsson och 

Patel 2011, s.28-29) Detta gör mig väldigt nyfiken på om jag kan använda mig av den 

hermeneutiska metoden för att bättre förstå vad den kritik som riktas mot mig i mina 

gestaltningar grundar sig i. Jag kommer även att tolka läroplanen ur ett hermeneutiskt 

perspektiv. Detta för att se om jag kan öka min egna förståelse av hur läroplanen kan fungera 

som vägledning i dilemman av den karaktär jag skildrat i mina berättelser.  

 

I min essä pendlar jag mellan närheten och distans genom att synliggöra min egna förståelse 

för kultur och religion i förhållande till min musikundervisning. Då min essä bland annat 

syftar till att synliggöra egna förgivettaganden inom ämnet  kommer min text att utgå ifrån 

Frantz Fanons (2015) bok Svart hud Vita masker   samt Stefan Jonssons (2009) text Apans 

bildningsresa – Europeiska bildningsidéer och postkolonial teori,  vilket jag hoppas ska 

hjälpa mig undersöka hur mitt egna ursprung och kulturella bakgrund kan ha en påverkan på 

min musikundervisning.  
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4. Etiska överväganden 

Då de berättelser mitt arbete inleds med har sin utgångspunkt i verkliga händelser som rör 

barn på min arbetsplats är det viktigt att jag tar hänsyn till vissa forskningsetiska aspekter. 

Det innebär att när jag, som i detta fall, inhämtar information om individer genom exempelvis 

observationer som individerna är ovetandes om, värnar om deras integritet (Davidsson och 

Patel 2011, s. 63). För att undvika att man ska kunna identifiera personerna i min berättelse 

när handlingen blir officiell, har jag anonymiserat dem genom att använda mig av fiktiva 

namn för att dölja deras identitet. Detta i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer gällande 

konfidentialitet, där de i sin beskrivning av individskyddskravet  framhåller vikten av att ingen 

av de individer som medverkar i mitt arbete blir kränkta eller på något annat sätt tar skada av 

mitt arbete (Vetenskapsrådet 2017, s. 82).  

 

Då mitt arbete skrivs i essäform och har sin utgångspunkt i två gestaltningar av självupplevda 

händelser har jag valt att även ändrat samt helt utesluta vissa delar som gjort just dessa 

situationer väldigt specifika och igenkännbara.  Några exempel på sådana ändringar är, 

förutom fiktiva namn, ålder på barnet i min första berättelse. För att inte riskera att dessa 

ändringar påverkar självaste förståelsen av mitt dilmma har jag dock varit väldigt noga med 

att behålla de delar som är viktiga för att förstå det problem som mitt arbete avser att 

undersöka.  

 

5. Inledning: Varför är det viktigt att analysera just detta dilemma? 

Anledningen till varför jag valt att analysera mitt dilemma är flera. Dels känner jag själv en 

osäkerhet kring hur jag ska hantera situationer som de jag gestaltat i mina berättelser, men jag 

tror framför allt att vi är fler pedagoger som delar denna osäkerhet. Min uppfattning baserar 

jag både på den typen av frågor som med jämna mellanrum dyker upp både bland personalen, 

elever och föräldrar på min arbetsplats men även i de samhällsdebatter som ofta blossar upp i 

samband med högtider som Lucia och Julafton. I dagens mångkulturella samhälle anser jag 

att det är viktigt att man som pedagog både i skolan och i fritidshemmet  inte bara är 

medveten, men även beredd på att stå inför situationer där syftet bakom innehållet i en ens 

aktiviteter ifrågasätts utifrån ett interkulturellt perspektiv. Jag anser att det är viktigt att vi inte 
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bara vågar ifrågasätta våra traditioner samt egna förgivettaganden men även förstår vikten av 

att vi aktivt är med och påverkar samt förändrar dem i de fall behovet finns. 

 

I läroplanens (Lgr11) första kapitel om grundläggande värden står att skolan ska vara 

icke-konfessionell. I samma kapitel står det att ingen i skolan ska diskrimineras på grund av 

bland annat etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (Lgr11, s. 7). Trots dessa 

formuleringar finns en stark koppling till Kristendomen i de svenska skolorna då våra skolor, 

trots läroplanens direktiv om att skolan ska vara  icke-konfessionell,  är starkt präglad av 

kristna traditioner. Detta är något som blir extra tydligt inför röda dagar och skolavslutningar, 

vilket visar på hur starkt förankrat de kristna traditionerna och högtiderna är inom skolan.  

 

I mina båda gestaltningar belyser jag alltså ett och samma dilemma. Förutom den osäkerhet 

jag beskriver kring hur jag ska handla i dessa situationer sätter mina gestaltningar även ljuset 

på ytterligare en komplex fråga: Varför reagerar jag så olika i dessa två situationer trots att 

det i grund och botten rör sig om samma typ av problematik? Jag syftar då på hur jag i min 

första gestaltning tar emot elevens kritik på ett reflekterande och mottagande sätt medan jag 

tar emot min kollegas kritik med en helt annan, nästan motsatt inställning. Detta får mig att 

vilja undersöka mitt dilemma ur olika vinklar med huvudsakliga avsikten att öka förståelsen 

av mitt egna ställningstagande men även andras åsikter och känslor i frågan. Genom detta 

arbete hoppas jag därför även kunna öka min förståelse för vad som ligger till grund för våra 

olika reaktioner och känslor av religion i skolan.  

 

6. Reflektion  

I min reflektion kommer jag att börja med att ställa läroplanen mot mina erfarenheter för att 

belysa de problem mitt dilemma leder mig till.  Detta  hoppas jag ska ge mig möjligheten att 

bättre förstå varifrån valen av musikaktiviteter i min undervisning har sin utgångspunkt. 

Sedan reder jag ut begreppet kultur vilket följs av en diskussion om potentiella risker vid 

icke-erkännande av elevers kulturella bakgrund. Genom denna diskussion vill jag visa på 

positiva egenskaper hos ungdomar. Egenskaper som allt för ofta misstas för eller beskrivs 

som någonting negativt. I denna del diskuterar jag även begreppet ”de andra” utifrån min 

första berättelse. Detta för att synliggöra och bättre förstå det utanförskap som Binta uttrycker 
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i samband med sin fråga, där hon refererar till sig själv som ”vi andra”. Avslutningsvis 

analyserar jag mina berättelser utifrån ett postkolonialt perspektiv. Det är i denna del som jag 

reflekterar över mina egna förgivettaganden när det kommer till traditioner i skolan och i 

musikundervisningen.  

 

6.1 Vad säger läroplanen? 

När jag vänder mig till läroplanen för att hitta svar som kan hjälpa mig förstå mitt dilemma 

möts jag av formuleringar som denna: “Det svenska samhällets internationalisering och den 

växande rörligheten över nations  gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”(Lgr11, s. 7). Men vad innebär 

dessa rader egentligen och hur bär jag mig åt som pedagog för att tillämpa dem i praktiken? 

När jag funderar över detta inser jag att det blir problematiskt för mig att förhålla mig 

objektivt i denna fråga då min förförståelse av läroplanen, efter så många år som pedagog 

inom skola och fritids, alltid kommer att präglas av ett det inifrånperspektiv som jag delar 

med alla de som arbetar inom verksamheten. För att kunna göra en mer objektiv tolkning av 

läroplanens olika formuleringar tar jag därför hjälp av hermeneutiken .  
 

Den hermeneutiska cirkeln  är ett begrepp som speglar vår förståelse för den text vi behandlar 

genom att pendla fram och tillbaka mellan att studera helheten och sedan en del av innehållet. 

Hermeneutikern menar alltså att jag, i denna rörelse mellan att granska textens helhet och del 

av helhet som subjektet,  utvecklar min förståelse för materialet (Thomassen 2007, s. 101).  

 

Då föregående formulering från läroplanen, om hur samhällets internationalisering ställer 

höga krav på alla som arbetar inom verksamheten, är hämtad ur läroplanens värdegrund som 

rör alla skolformer har jag därför valt att växla mellan denna helhet och jämföra det med en 

mer konkret del av läroplanen: Kapitel 5.8 Musik.  

 

I läroplanens beskrivning av syftet för ämnet  musik kan jag läsa formuleringar som denna: 

“Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska 

erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper 

om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras” (Lgr11, s. 151). 
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Det är när jag ställer denna formulering mot mitt dilemma sätter det igång en ny tankeprocess 

inom mig. Å ena sidan rättfärdigar det att en psalm som Den blomstertid nu kommer  tolkas 

som en självklar del av musikundervisningen då formuleringen ovan, hämtat från 

musikämnets syfte, säger att undervisningen ska bidra till eleven utvecklar sin förståelse för 

både den egna och andras olika musikkulturer. Då kan det väl inte vara fel att eleverna får 

lära sig en låt som är starkt kopplad till den svenska kulturen?  

 

När jag fortsätter att analysera läroplanen snubblar jag över ytterligare en formulering under 

musikämnets syfte som jag kan relatera till mitt dilemma: “Genom undervisningen i ämnet 

musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang”(Lgr11. s.151). Även denna formulering kan tolkas som ett slags rättfärdigande 

av allsång till en låt som Den blomstertid nu kommer .  Jag väljer nu att undersöka en ännu 

mer avgränsad del av läroplanen och går nu från ämnets syfte till ämnets centrala innehåll 

med fokus på årskurs 1-3 samt årskurs 4-6 då det är dessa åldrar som i huvudsak berörs av 

min undervisning och dilemma. I det centrala innehållet för årskurs 1-3, under rubriken 

Musikens samanhang och funktioner  står att undervisnigen ska innhålla “Musik som knyter 

an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av 

de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition”(Lgr11, s. 

152). Denna formulering känns som ett givet klartecken för att en låt som Den blomstertid nu 

kommer  inte bara kan, men bör ha en plats i musikundervisningen i enlighet med läroplanens 

direktiv. Eller? Jag påminns nu om att jag som pedagog bär med mig en del antaganden och 

föreställningar baserat på det inifrånperspektiv jag nämnde tidigare. För att uppnå en bredare 

tolkning av läroplanen i förhållande till mitt dilemma väljer jag därför att läsa samtliga 

formuleringar igen, men denna gång utifrån min elev Binta perspektiv. När jag läser texterna 

i läroplanen utifrån Bintas perspektiv försöker jag sätta mig i hennes position utifrån hur hon 

beskriver sin situation i mitt dilemma. Det går upp för mig att Binta efterfrågat musik som 

knyter an till hennes vardagliga sammanhang som på grund av hennes ursprung innefattar 

musik från en annan kultur än den svenska kulturen.  

 

Jag fortsätter min läsning av läroplanen utifrån Bintas perspektiv där jag i  samma kapitel, 

men riktat till elever i årskurs 4-5, läser att musikundervningen ska innefatta “konstmusik, 
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folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag” (Lgr11, 

s. 153). Detta är formuleringar som jag läst otaliga gånger men det är inte förens nu som jag 

reflekterar över dess tillämpning och betydelse för att min undervisning ska vara 

inkluderande för alla mina elever. Det slår mig nu att det i mitt inledande citat hämtat från 

läroplanen faktiskt står att undervisningen ska bidra till att “eleverna utvecklar sina kunskaper 

om och förståelse för  olika musikkulturer” (Lgr11, s. 151). Med en betoning på ordet olika 

förändras min tidigare tolkning av samma text, då jag nu förstår det som att Den blomstertid 

nu kommer uppfyller  ett av läroplanens krav och kan tolkas som ett av läroplanens direktiv 

förutsatt att man även tar in andra element i undervisningen från andra kulturer. Jag förstår 

detta som att det inte är låten Den Blomstertid nu kommer, eller Julevangeliet i sig som är 

problemet, utan snarare saknaden av likvärdiga element från andra kulturer som ligger till 

grund för den kritik som riktas mot mig i mina gestaltade berättelser.  

 

6.2 Vad är menas med kultur i detta sammanhang?  
Då begreppet kultur är ständigt återkommande i mitt arbete vill jag här reda ut vad jag menar 

när jag använder ordet i detta sammanhang. Högdin (2007) menar att begreppet kultur kan ha 

flera innebörder. Hon förklarar och sammanfattar begreppet genom att utgå ifrån följande: 

”människors geografiska ursprung, språk, traditioner, seder och religion.” Högdin (2007, s. 

21). I mitt arbete syftar jag vid användning av begreppet kultur, till samtliga av dessa delar 

med fokus på människors geografiska ursprung, traditioner och religion. 

 
6.3 Potentiella risker vid icke-erkännande av elevers kulturella bakgrund.  

I sin avhandling En skola för andra  framhåller  Parszyk (1999)  att ett utanförskap lätt kan 

skapas vid  ett icke-erkännande av elevers kulturella bakgrund. Hon talar vidare om 

begreppet “Den andre” och syftar då på den bild många ungdomar med invandrarbakgrund 

målar upp när de använder begreppet “De andra” om svenskar, med svenskfödda föräldrar 

(Parszyk 1999, s. 77).  

 

Jag kan se väldigt tydliga kopplingar mellan detta uttryck och Bintas egna ord i min 

gestaltade berättelse: “Varför pratar vi aldrig ens om högtider och traditioner som är viktiga 

för oss andra som inte firar jul och sånt?” är Bintas exakta ord. När jag funderar över vad det 
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kan vara i Bintas fråga som som gör mig så osäker till den graden att jag ifrågasätter min 

kompetens som pedagog,  är det bland annat just orden “oss andra”  som fastnar. Jag känner 

att det är något med just de orden som ger uttryck för en känsla av utanförskap hos eleven.  

 

I sin forskning med anknytning till upplevelse av pedagogiska förhållningssätt hävdar 

Parszyk (1999), med hänvisning till nittiotalets integrationsprocesser, att omgivningen inte 

ser minoritetsungdomar med annan bakgrund och hudfärg som svenskar, trots svenskt 

medborgarskap. Detta menar hon medför att dessa ungdomar tillskrivs en identitet som de 

inte identifierar sig med. Hon påtalar även att detta  påverkar elevens förförståelse av den 

egna skolupplevelsen negativt då elevens självbild präglas väldigt starkt av sin omgivnings 

negativa föreställningar om eleven. En konsekvens av detta, menar hon,  är att dessa 

ungdomar antingen vidtar ett inautentiskt förhållningssätt vilket innebär att de anpassar sig 

till de som ifrågasätter dem eller också  ger de uttryck för ett så kallat autentiskt 

förhållningssätt som innebär att de istället står upp för sin uppfattning gentemot sin 

omgivning (Parszyk 1999, s. 77).  

  

Samtidigt som Bintas fråga gör mig väldigt obekväm den dagen glädjer det mig att hon ger 

uttryck för det senare förhållningssättet, det autentiska. Det får mig dock att fundera över 

vilket förhållningssätt jag själv har haft då min undervisning uppenbarligen är så tydligt 

präglad av västerländsk kultur och kristna traditioner, utan att låta min egna kultur ge något 

avtryck alls i undervisningen. Kan det vara så att jag hör till den gruppen ungdomar som 

Parszyk (1999) refererar till i sin forskning om integrationsprocesser  och har jag i så fall 

anpassat mig efter en ifrågasättande omgivning? 

 

Parszyk (1999) påtalar att ungdomar med invandrarbakgrund ofta betraktar sig själva som 

invandrare och hänvisar till begreppet social identitetsteori som en förklaring till varför. Hon 

menar att människor gärna vill tillhöra en kategori i en ingrupp och att dessa ungdomar, 

genom att markera sig ifrån “de andra” (svenskarna), känner tillhörighet och en slags stolthet 

för sin grupp. Vidare menar Parszyk (1999) att i de fall ungdomarna vill tillhöra en annan 

grupp, blir  det värdefullt för dem och deras självbild att behärska det svenska språket som en 

infödd och att nå högre yrkes framgångar än sina föräldrar(Parszyk 1999, s. 77). 
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Parzyks (1999) forskning kring begreppet social identitetsteori är något jag själv kan relatera 

till när jag ställer den mot min egna identitet från min ungdomstid till idag. Trots att jag är 

född i Sverige,  med föräldrar som invandrat från Senegal och Gambia, är det inte först i 

vuxen ålder som jag börjat betrakta mig själv som svensk. Som ungdom minns jag att både 

jag själv och mina svenskfödda vänner med utländsk bakgrund betraktade oss själva som 

invandrare. Trots att jag, på grund av mitt goda svenska uttal och tilltalsnamnet Marianne, 

många gånger misstagits för att vara adopterad, har jag aldrig riktigt känt mig svensk. Detta 

är jag övertygad om har en koppling till Parzyks (1999) teorier om att omgivningens 

påverkan på individen med annan hudfärg eller kultur(Parszyk 1999, s. 77).  

6.4 Postkolonial teori 

Att författa detta arbete kan ses som en postkolonial process då jag i denna del avser att 

analysera mina berättelser utifrån ett postkolonialt perspektiv. Jag tror nämligen att det 

postkoloniala perspektivet, som handlar om kvarvarande effekter och samhällsproblem 

orsakat av den europeiska expansionen under kolonialtiden, kan bidra till en ökad 

förförståelse av mitt dilemma. Det postkoloniala perspektivet är dock ett väldigt stort och 

komplext område som kräver en mycket mer omfattande historisk återblick för att lyckas 

täcka upp alla dess delar. Tyvärr ryms detta ej inom ramarna för mitt arbete och jag har därför 

valt att avgränsa arbetet inom detta teoretiska perspektiv till att enbart analysera mina 

berättelser utifrån följande texter: 

 

● Frantz Fanons bok  Svart Hud, Vita masker samt 

● Stefan Jonssons text Apans bildningsresa – Europeiska bildningsidéer och 

postkolonial teori 

 

Det finns två specifika delar i mina berättelser som jag nu ska analysera utifrån ett 

postkolonialt perspektiv. Jag börjar med det väldigt direkta och konkreta konstaterande kring 

både sitt egna samt mitt ursprung, hudfärg och kultur som framförs av Binta i samband  med 

hennes fråga. När jag reflekterar över denna händelse inser jag hur Binta sätter igång en 

postkolonial process bara genom att ställa sin fråga till mig den dagen. Detta får mig att 

undra:  Hur kommer det sig att kristendomen och det svenska kulturarvet framträder så starkt 
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som normativ religion och kultur i ett samtal mellan två individer med samma kontrasterande 

kulturella bakgrund och trosuppfattning?  

 

“Den svarta människan vill vara som den vita människan. För den svarte finns det bara ett 

öde. Och det är vitt. För länge sedan erkände den svarte den vites odiskutabla överlägsenhet, 

och alla hans ansträngningar syftar till att uppnå en vit existens”, (Frantz Fanon 2015, s. 202). 

 

Citatet ovan är hämtat ur boken Svart hud vita masker  skriven av Frantz Fanon, psykiater, 

författare och debattör som är en av de mest erkända teoretikerna kring avkoloniseringen och 

postkolonial teori. Många av Fanons resonemang, som citatet ovan, talar även för Parzyks 

(1999) forskning kring hur den vita omgivningen påverkar individen med annan 

hudfärg(Parszyk 1999, s. 77).  

 

I Fanons psykoanalytiska studie över svartas erfarenheter av kolonialismen kan jag, som svart 

kvinna, känna igen mig i så många av hans beskrivningar av den svarta människan i 

förhållande till den vite, än idag. Dessa skillnader gör sig påminda i mitt dilemma när man 

ställer det västerländska kulturarvet mot “den andres” kultur i skolan. Trots läroplanens 

värdegrund med formuleringar som att “skolan ska vara icke-konfessionell”(Lgr11, s. 7) och 

att skolan ska “inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lgr11, s. 7) hänger det i 

slutändan oftast på undervisande lärare i skolan och ansvariga pedagoger i frtitidshemmet att 

se till att detta tillämpas i praktiken. Men när man verkar inom en verksamhet där 

kristendomen och det svenska kulturarvet är norm upplever jag som musiklärare och 

fritidspedagog att det kan vara svårt att bryta dessa traditioner. Då många av dessa traditioner 

bygger på både egna och andras förgivettaganden om hur kultur, religion och traditioner ska 

utspela sig  i skolan kan denna typen av frågor därför bli extra känsliga.  

 

Jonssons (2007) skildrar i sin text Apans bildningsresa hur en apa eftersträvar att bli till 

människa genom att efterlikna sin tillfångatagare  genom att tala samma språk och anamma 

människans kultur och klokhet. Genom att ställa apans dilemma mot den koloniserade 

människans dilemma visar Jonsson (2007) på hur den koloniserade människan på samma sätt, 

genom att anamma samma språk,  kunskap och kultur, eftersträvar att så småningom bli 

accepterad av sin kolonisatör (Jonsson 2007, s.201,203). 
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Med utgångspunkt i just denna typ av resonemang, vill jag här pröva att ställa kristendomen 

som normerande religion i skolan mot den koloniserade människans dilemma. Det blir på så 

vis lättare att förstå var Bintas fråga kommer ifrån. I skolan förväntas hon att anpassa sig till 

rådande kultur med kristna religiösa inslag genom min musikundervisning, utan att själv 

erbjudas en möjlighet att uttrycka sitt egna kulturarv. Med denna nya vinkling på mitt 

dilemma förstår jag varför Binta känner ett behov av att påminna mig om min egna kulturella 

bakgrund. Det blir tydligt att jag i detta  sammanhang, genom valet av innehåll i min 

undervisning tryckt ner min egna kulturella bakgrund  för att istället anamma de svenska 

traditionerna. 

 

“En svart uppför sig på ett annat sätt med en vit än med en svart. Att denna själv klyvning är 

en direkt följd av kolonialismen är uppenbart”(Fanon 2015, s. 33).  

 

I sin bok framhåller Fanon att så snart man är medveten om kolonialismens följder är det inte 

en fråga om att enbart förstå världen, utan att använda denna kunskap för att förändra den. 

Detta får mig att tänka på den andra situationen i mina berättelser som jag tycker är viktig att 

analysera utifrån ett postkolonialt perspektiv. Jag syftar förstås på då min kollega Sara, i sitt 

mail till mig, uttrycker att delar av mitt undervisningsinnehåll kan uppfattas som kränkande 

gentemot individer med annan trosuppfattning. Det är inte hennes kritik jag känner ett behov 

av att analysera här. Efter närmare eftertanke kan jag till och med erkänna att jag beundrar 

Sara för att hon vågar ifrågasätta skolans gamla traditioner och uppmana till att bryta gamla 

mönster och skapa nya. Medan jag reflekterar över hela situationen och hur den ter sig i mitt 

dilemma går det upp för mig att det är min reaktion på Saras kritik som är intressant i denna 

kontext.  Jag har nämligen funderat en hel del över varför jag tar så illa vid Saras kommentar, 

vilket ju i grunden handlar om samma problematik  som den Binta tar upp. Men varför har 

jag tagit emot Bintas kritik med en mer rannsakande och förstående inställning när hennes 

fråga dessutom är mer personligt utformad än Saras? Och hur kommer det sig att jag trots 

rektorns stöd och mina egna argument som talar för att behålla mitt program,  ändå väljer att 

stryka andra versen av Den blomstertid nu kommer ?  
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När jag ställer dessa frågor och granskar dem utifrån ett postkolonialt perspektiv börjar jag 

förstå att det kan finnas en mer komplex förklaring som är kopplad till olika dualiteter 

rörande Bintas och Saras olika etnicitet, trosuppfattning och maktposition som kan spela en 

avgörande roll för mina reaktioner.  

 

Med utgångspunkt i Parzyks (1999) forskning om  social identitetsteori börjar jag fundera 

över möjligheten till att Saras och Bintas olika etnicitet och maktpositioner kan ha något att 

göra med mina olika reaktioner? För att undersöka saken placerar jag Sara i kategorin vit och 

icke-troende medan Binta är svart och muslim. Binta är dessutom elev medan Sara är 

pedagog i fritidshemmet. Om vi ser till rådande maktordningar både ute i samhället och inom 

skola och fritids befinner sig här Binta i klart underläge när man jämför dem båda. Om vi nu 

går ett steg längre genom att kategorisera oss alla tre utifrån den så kallade ingrupp, 
respektive utgrupp som Parzyks (1999) beskriver blir det tydligt att jag och Binta känner en 

närmare gemenskap och därmed hamnar i samma kategori medan Sara hamnar i den motsatta 

så kallade  utegruppen  som “den andre”. (Parszyk 1999, s. 77).  

 

Är det naivt av mig att vilja påstå att det är en kategorisering och känsla av samhörighet i 

kombination med den stolthet och eftersträvan att lyfta sin grupp som ligger till grund för hur 

jag reagerar på Saras fråga? När jag tänker tillbaka till just denna situation inser jag att det 

inte är omöjligt. Trots den stolthet jag redan som liten fått lära mig att visa gentemot mitt 

afrikanska kulturarv, en stolthet som är väldigt närvarande hos mig än idag kan jag känna 

igen mig i många av de postkoloniala ideer som både Fanon (2015) och Jonsson (2007) talar 

om.  

 

7. Slutord 
I mitt arbete som lärare både i skola och i fritidshemmet möter jag dagligen världens alla 

religioner och kulturer i klassrummet. Denna essä har verkat som en ögonöppnare på många 

olika plan. Dels har den hjälpt mig att förstå  att man inte behöver vara rädd för att ta 

diskussionen om representation, identitetsskapande och religion i klassrummet, utan tvärtom 

välkomna den. Genom mitt arbete har jag även förstått vikten av att låta min egna kulturella 

bakgrund ges mer utrymme i undervisningen då jag, precis som eleverna kan och bör vara 
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med och berika musikundervisningen med den kunskap jag bär med mig genom mitt 

afrikanska kulturarv.  

 

När jag påbörjade mitt arbete hade jag i avsikt att undersöka min musikundervisning utifrån 

följande frågor: 

 

● Hur kan man som lärare och fritidshemslärare förhålla sig till möjligheten att bryta 

gamla mönster och skapa nya traditioner? 

● Hur påverkar min egna kulturella bakgrund mitt arbete i mötet med lärare och elever 

som förhåller sig kritiskt till innehållet i min musikundervisning? 

 

I mitt sökande efter svar på dessa frågor har jag fått möjligheten att rannsaka mig mig själv 

utifrån vad som för mig varit helt nya perspektiv. De svaren jag funnit är att jag påverkas mer 

än vad jag tror av mitt afrikanska kulturarv både vid utformandet av min musikundervisning 

men även i mötet med elever och kollegor som vågar ifrågasätta gamla traditioner. Detta 

arbete har även fått mig att inse att det finns många normer som styrs av inneboende 

förgivettaganden som tenderar att ta över och fortsätta erövra våra sinnen och samhällen så 

länge vi väljer att ignorera eller acceptera dem.  

 

I Svart hud vita masker  delar Fanon (2015) med sig av en viktig händelse i sitt liv. Det är då 

han för första gången, genom läsning i Victor Schoelcher’s bok L’abolition de l’esclavage 

(Avskaffandet av slaveriet) får vetskap om de blomstrande afrikanska civilisationer och 

mäktiga kungadömen som fanns i Afrika innan europeerna kom dit. Denna nya förståelse om 

sin historia och rika kulturarv är vad som får honom att inse att han varken är en halv 

människa eller tillhör en lägre stående “ras”(Fanon 2015, s.123-124). 

 

Fanons uppvaknande vittnar om vikten av att alla elever i våra skolor och på fritids förtjänar 

att få sin kultur uppmärksammad samt att de bör lyftas för sin kultur. Ett kulturarv bör alltså 

ses om en tillgång, kunskap som ej bör gå förlorad och alla vi pedagoger som bär på ett 

kulturarv, vilket vi ju alla gör, borde inte vara rädda för att dela med oss av den, oavsett om 

det rör sig om kultur kopplat till kristendom, islam, judendom, buddism eller någon annan 
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livsåskådning för den delen. Med dessa slutord vill jag avsluta mitt arbete med ett citat ur 

läroplanens kapitel för fritidshemmet: 

 

“Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna 

möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara”(Lgr 11, s. 24).  
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