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Abstrakt 
  
Syftet med arbetet var att undersöka vad det finns för möjligheter att arbeta med musik 
och pedagogik utomlands. Jag har hittat flera tänkbara arbetsgivare inom detta fält, till 
exempel Svenska kyrkan och de svenska skolorna i utlandet. I några kvalitativa 
intervjuer berättar dessutom personer som jobbar på olika sätt utomlands om sin 
sysselsättning och hur vägen dit såg ut. Två av de intervjuade lärarna är verksamma i 
Spanien och Norge, och beskriver hur skolkulturen skiljer sig från den svenska. En 
intervjuperson beskriver hur man arbetar med musik inom japansk geriatrik. Utbyten 
med musikhögskolorna i landet ges också exempel på, både i litteraturdelen och i form 
av intervjuer. Utbytesprojekt och kulturbistånd tas upp och diskuteras i flera delar av 
arbetet. Bland annat berörs frågan om och i så fall hur ett jämlikt utbyte mellan Sverige 
och utvecklingsländer kan äga rum. 
 
Sökord: musiklärare, musik och bistånd, Svenska kyrkan,  svenska skolor i utlandet och 
utbyten. 
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Förord 
 
Nu är jag i slutskedet av denna, mitt livs första uppsats och kan nu se tillbaka på en 
relativt lång process. I början på terminen, då man egentligen skulle ha börjat skriva 
kände jag djupt motstånd. Inget blev gjort. Jag visste inte hur jag skulle börja. Jag kände 
mig kritisk till uppgiften. Om man går en 4,5 årig praktisk utbildning, varför ska man då 
göra ett skriftligt examensarbete? Varför har vi så fall inte fått träna på att skriva 
uppsatser under utbildningens gång? Jag har ibland saknat tillstymmelse till koll på 
läget men min handledare har sakta men säkert styrt åt rätt håll.  I början ångrade jag 
mitt ämnesval. Det kändes ogreppbart och diffust. Men efter ett tag hittade vi karaktären 
av arbetet och sen dess har det bara flutit på. Mestadels har det varit riktigt roligt och 
känts djupt angeläget. Syftet med undersökandet har ju varit personligt. Tack vare de 
kontakter och den kunskap jag fått genom arbetet leder vägarna i höst förmodligen till 
Kenya eller Frankrike efter min examen. Jag tror att den sociala karaktären av arbetet 
har passat mig bra. Människor är det som inspirerar mig mest. 
 
 
Jag vill tacka min handledare Viveka Hellström och alla andra som ställt upp och gjort 
min uppsats möjlig.  
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Bakgrund 
 
Jag är nyfiken på hur och på vilka sätt man kan kombinera arbetet med musik och att 
resa. Jag föreställer mig att det finns väldigt många sätt att jobba med musik utomlands, 
till exempel inom bistånd, Svenska kyrkan, hotellshower och som musiklärare. Nu när 
jag snart är klar med min utbildning har jag en möjlighet att närmare undersöka denna 
väg ut i världen för en musikpedagog. På grund av min algeriska bakgrund är jag 
särskilt intresserad av om det kan finnas möjligheter att arbeta med kultur eller 
pedagogik i Algeriet.  
 
Jag koncentrerar på musikpedagogisk verksamhet och utesluter rena musikerarbeten. 
Genom att ta del av människors erfarenheter som är verksamma musikpedagoger 
utomlands, hoppas jag få mer kunskap om möjligheter och eventuella svårigheter vid 
utlandsarbete. Jag har saknat undervisning om detta på musiklärarutbildningen. Vår 
värld globaliseras allt mer. I och med EU:s pågående Bologna-process blir det allt mer 
tydligt att arbetsmarknaden blir mer internationell, och mitt ämnesval  är därför av 
allmänt intresse för musikpedagoger. 
 
Jag har letat mycket på nätet och har hittat en del med anknytning till mitt ämnesval. 
Genom människor som arbetar i andra länder kan jag ta del av de erfarenheter och 
kunskap som finns om de utlandsarbeten som är musik- och  pedagogrelaterade. 
 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att få mer kunskap om vilka arbetsmöjligheter som finns för en 
musikpedagog utomlands och hur man når dit. Jag vill ta del av dessa människors 
erfarenheter av att arbeta som musikpedagog i andra länder. Dessutom vill jag veta vad 
det finns för kunskap om detta område på Kungliga musikhögskolan. 
 
Jag utgår ifrån följande frågeställningar: 
 
• Vad har människor som jobbar utomlands med musik för bakgrund och utbildning? 
• Vilka är deras erfarenheter av att jobba utomlands? 
• Vilka eventuella svårigheter och speciella möjligheter kan man möta som 

musikpedagog utomlands? 
• Vilka kulturkrockar kan uppstå, och hur kan man hantera dem? 
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Metod 
  
Mitt ämnesområde är stort och jag vill därför göra en explorativ undersökning. Jag utgår 
i min undersökning ifrån svenska personer som har hittat arbete utomlands inom olika 
musikrelaterade yrkeskategorier. 

Jag väljer att först göra en mer allmän inventering om vilka exempel som kan finnas 
genom sökningar på nätet. Utifrån informationen jag kan hitta på hemsidor, samt även 
hos lärare på musikhögskolan kan jag vidare följa upp personer, litteratur, böcker och 
rapporter. 
 
Jag vill också få en närmare bild av enskilda musikpedagogers arbete. Därför vill jag 
genomföra intervjuer med några personer som på olika sätt arbetar utomlands med 
musik för att ta del av deras erfarenheter. 
 
 
 

Litteratur 
 
Jag har letat mycket både i gamla examensarbeten, på nätet och i musikhögskolans 
bibliotek men kan inte ge några exempel på uppsatser, litteratur eller undersökningar 
som tydligt berör mitt ämnesområde. Däremot har jag funnit intressant litteratur om 
möjligheter att starta egna projekt och hur man kan finansiera dem. Det är ju också ett 
sätt att hitta vägar till utlandet. I Per Boysens och Kent Wennmans bok Musik som 
levebröd (2005) finns viktig information för den som vill satsa på att leva på sin musik. 
Författarna skriver handfast och krasst om hur man skapar de bästa förutsättningarna för 
sitt projekt.  
 
”Lika viktigt som att få bandet samspelt musikaliskt, är det att få alla inblandade 
samspelta när det gäller målsättning. Prata igenom framtiden ordentligt- inte bara en 
gång” (Boysen & Wennman, 2005, sid 11). Så inleder författarna sin bok under 
rubriken Målsättning. De skriver om vikten av att kunna samarbeta, om långsiktighet 
och kontinuitet, att bakom ett genombrott ligger ofta hårt och långt arbete. Ett 
kontinuerligt arbete kommer förr eller senare att ge resultat, menar författarna. De tar 
bland annat upp behovs- och resursinventering, kontraktering och dokumentation som 
viktiga saker att tänka på inför ett projekt.  
 
Ta ett beslut att komma igång, använd datorn som förenklingsverktyg, skriv personligt, 
bjud på dig själv, var detaljerad, läs ansökningshandlingarna noga, skicka med någon 
referens eller bilaga men inte för mycket, sök aktivt! Detta är några av de konkreta tips 
om att söka stipendier och bidrag. De går vidare igenom de olika instanserna där man 
har god chans att få ekonomiska bidrag. Konstnärsnämnden och Statens kulturråd kan 
exempelvis ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Kulturförvaltningar, landsting, 
fackliga förbund, banker och försäkringsbolag kan alla ge ekonomiskt stöd till 
organisationer eller till enskilda kulturarbetare. Författarna beskriver bland annat vad 
det innebär att ha en sponsor. Här finns också tips på böcker och hemsidor, alla 
relaterade till stipendier och bidrag. 
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Sounds of Change ( Stig-Magnus Thorsén, 2004) är en antropologisk studie över delar 
av Afrikas musik med kopplingar till bistånd, kolonialism, demokratisering och 
utveckling. Här beskrivs hur musiken reflekterar, speglar och påverkar skeenden i 
ländernas utveckling. Det sista kapitlet beskriver Sveriges inflytande på sydafrikansk 
musik i och med tidig missionering i landet. Missionering och kolonialism har skapat 
strukturer såväl onda som goda i Afrikas länder och dessa strukturer och hierarkier har 
trängt igenom även inom musiken och de konstnärliga områdena. 
 
Bo Tobiasson på Kungliga Musikhögskolan tipsade om Musik, makt och mångfald 
(Johanna Mannergren, 2000). Här diskuteras bland annat Sydafrikas mångkulturella 
musikliv och hur musiken påverkat och speglat utvecklingen och politiken i landet. Här 
beskrivs även ett omfattande utbyte mellan Göteborgs musikhögskola och Durbans 
universitet som pågick 1999-2004. Detta projekt kostade omkring 800 000 kronor per år 
och är bara en del av Sidas ekonomiska stöd till kultur och musik i Sydafrika. Det jag 
vill titta närmare på är de frågor i boken som berör mina frågeställningar om jämlikt 
utbyte. 
 
Målsättningen med det beskrivna projektet är i stora drag att skapa kunskap och 
förståelse för varandras kulturer, höja den pedagogiska kompetensen och bygga upp 
gemensamma kunskaper och erfarenheter inom musikpedagogiken. Utbytet har efter 
många år kommit att inriktas på rytmik eftersom ämnet är det tydligaste gemensamma 
intresset. Sydafrikanerna bidrar med sin musikaliska tradition och svenskarna med den 
rytmikmetodiska. Intresset bland studenterna att få fylla på med den andre partens 
kunskap är stor. Utbytena har gått till så att en grupp med lärare och elever har 
tillbringat 2-5 veckor på skolan i det andra landet. Varje utbytesstudent eller lärare har 
fått skriva en utvärdering efter sitt besök i värdlandet. Frågorna och tankarna är många. 
En sydafrikansk lärare citeras i boken: ”Svenskarna kommer hit och talar om de 
fruktansvärda orättvisorna som råder här. Sen säger de att de behöver bo på ett hotell 
som har swimmingpool”  (Mannergren, 2000, s.118).  
 
En av målsättningarna är att göra eleverna till bättre musikpedagoger. Svenskarna 
beskriver i utvärderingarna i högre grad än de sydafrikanska kopplingarna mellan den 
nya kunskap de fått och hur de ska använda den praktiskt. Att de sydafrikanska 
studenterna inte med samma självklarhet vet vad de ska göra av de nya kunskaperna kan 
delvis bero på att de materiella förutsättningarna skiljer sig. De flesta visar inte heller 
nåt specifikt intresse för just Sverige och de svenska musikarven. Målet kan vara lättare 
för svenskarna att definiera. De vill ta del av den afrikanska kulturen och den rika 
musiktradition som finns. Det i sin tur kan emellertid leda till en romantisering av den 
afrikanska kulturen. Jakten på det äkta, genuina afrikanska kan medföra en risk att bara 
vilja plocka ut godbitarna och därmed inte se sambanden mellan historien, 
industrisamhället och traditionerna.  
 
Sydafrikanerna själva har ett helt annat sätt att se på det ”äkta” eftersom den forna 
apartheidregimen missbrukade detta i syfte att dela upp människor och skapa hierarkier. 
Svenskarna kan därför ibland nästan låta som förespråkare av apartheid vilket av 
naturliga skäl inte är populärt. Faktum är att det inte finns något mer genuint i Afrika än 
själva förändringen, säger Stig-Magnus Thorsén, projektansvarig på Göteborgs 
musikhögskola.  
(Mannergren, 2000, s.127) 
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Utbyten som strävar efter jämlikhet och politisk korrekthet kan blotta de stereotypa 
bilder som råder inom kulturområdena. Lite förenklat tenderar svenskarna att 
romantisera medan sydafrikanerna inte visar intresse för vad den svenska kulturen kan 
erbjuda. För en sydafrikansk student är det statushöjande att ha varit utomlands och kan 
förbättra möjligheterna till arbete. Det är svårt för en fattig institution att säga nej till 
biståndsmedel. De administrativa resurserna är ofta mycket ansträngda. Det är inte 
självklart att de faktiska vinsterna hamnar där de som mest behövs. Jeff Robinson, 
ansvarig för utbytet på Durbans universitet säger det är klart att det finns många andra 
sätt att använda pengarna på. Konflikten i detta reflekterar musikhögskolan över i en 
rapport till Sida. (Ytterligare information om denna och andra rapporter finns på 
Göteborgs universitets hemsida, www.gu.se.)  
 
Ett avsnitt ur boken ger exempel på hur missionering i Sydafrika har påverkat musiken. 
På engelska missionsskolor i de brittiska provinserna som upprättats i början av 1900- 
talet utvecklades en ny typ av kristen musik. Psalmer mötte den inhemska 
sångtraditionen och det blev början på den kända och storslagna sydafrikanska 
körsångstraditionen. Psalmen och numera nationalsången ”Nkosi sikelel” är ett 
exempel. (Man kan ju undra om den anses vara just så fantastisk för att den påminner så 
mycket om vår egen körtradition? Min anm.) Detta är bara ett men väldigt konkret 
exempel på hur missionering och kolonisering har påverkat musiken i landet, som 
författarna ger. 
 
Exempel på en annan undervisningserfarenhet i utlandet har jag hittat i Viveka 
Hellströms magisteruppsats Bildningsgång och lärarroll (2004). I en intervju berättar 
Hanna som är afrosångpedagog bland annat om sin vistelse på en skola i utlandet. 
(Landet är ej namngivet men är troligen Sydafrika ). Hon berättar hur hon vänder 
uppochned på deras undervisningstraditioner med sin fria pedagogik:  
 
 ” Jag var afrosångpedagog i fem veckor, och dom eleverna var så förtryckta och dom mådde så dåligt! 
Och när jag klev in till tolv stycken och sa: Hörni, idag ska vi bara ha roligt. Vi spelar nånting 
tillsammans”, så trodde dom att jag var galen! Efter två veckor kom dom andra lärarna till mig och sa: Du 
måste ge oss övningarna du gett sångarna!  
 
Lärarna hade upptäckt att flera elever som de sett som lata och med attitydproblem, då de inte tagit en ton 
på flera månader, nu stod och sjöng solo. 
 
”Och det enda jag gjorde var att säga: Du e så jädra bra. Sjung, så har vi kul! Det var det enda, med 
varenda elev jag hade! Ingenting om placering, andning och stöd, inte ett dugg! Utan bara: Nu har vi kul! 
” (Hellström, 2004, s.55) 
 
Uppenbarligen kan vi svenska pedagoger uppfattas som moderna och utmanande. 
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Resultat 
 
Inledning 
Redan innan jag började skriva arbetet hade jag mina personliga kontakter i åtanke som 
representerar olika sätt att arbeta utomlands. Hotell, Svenska kyrkan och Clowner utan 
gränser visste jag från början var möjliga arbetsgivare. I och med de personer och de jag 
kommit i kontakt med under arbetets gång har jag hittat information om sammanhang 
som kan ge arbete utomlands. En stor del av inventerandet har gått till muntligt, jag har 
frågat mig fram. Min handledare visade inledningsvis en artikel från DN där 
kulturbiståndet ifrågasattes och förde in mig på intressanta frågeställningar kring 
jämlikhet vid utbyten. De samlas upp och resoneras kring allra sist i denna del av 
arbetet. 
 
Jag har delat in det jag funnit i olika avsnitt och har koncentrerat mig på; Svenska 
kyrkan i utlandet, kulturbiståndsverksamhet och samarbetsprojekt med svenska 
musikhögskolor, bland annat KMH. Dessutom har jag undersökt lärarjobb utomlands 
samt underhållning. Jag gör först en allmän beskrivning av yrkesområdet och sen en 
liten djupdykning, oftast i form av en intervju med en person inom yrkeskategorin som 
svarar utifrån mina frågeställningar.  
 
Ett avsnitt har en geografisk inriktning och handlar om estetiska verksamheter och 
möjligheter i Asien. Där finns nämligen en tydlig efterfrågan av västerländsk kultur. Att 
starta eget och hur man finansierar projekt blev också ett naturligt område att titta 
närmare på. Detta redovisas framför allt i litteraturdelen.  
 
Genom många timmars googlande och sökande på nätet, där jag läst olika 
organisationers, insttutioners och företags hemsidor har jag hittat en uppsjö av tänkbara 
vägar. I bilagan finns de flesta hemsidor jag besökt av relevans för utlandsarbete. 
 
 
Svenska kyrkan i utlandet 
På Svenska kyrkans hemsida finns det adresser till var och en av alla svenska kyrkor 
utomlands. På sommaren brukar det finnas tillfällen att få komma och provjobba. Kan 
detta vara ett sätt att få syssla med musik och pedagogik utomlands? Hur ser musiklivet 
ut i dessa sammanhang? I flera av kyrkorna finns en svensk kör som uppträder vid olika 
tillfällen och säkert förekommer musik både på gudstjänster och i barnverksamheterna. 
Här kanske man också kan komma i kontakt med svenskar och andra som är 
intresserade av privatlektioner i sång eller annat. Svenska kyrkor finns i 34 länder 
runtom i världen, exempelvis Argentina, Monaco, Thailand, Canada och Brasilien. Jag 
kontaktade Svenska kyrkan i Nice i Frankrike och frågade om möjligheter att hjälpa till 
där. Jag fick svar från Åse Lindberg att de tar emot volontärer, men eftersom 
verksamheten där är liten och budgeten till musiken likaså hyr de in musiker till 
gudstjänsterna. Åse tipsar mig om Svenska kyrkan i Paris som förmodligen har andra 
möjligheter.  
 
Att komma igång med musik genom våra svenska kyrkor utomlands verkar vara ett bra 
sätt. Särskilt om man är kantor eller om man kommer till en relativt stor kyrka. 
Beroende på verksamhetens storlek är musiken en mer eller mindre stor del och kan se 
ut på olika sätt. Möjligheter att volontärarbeta som allt-i-allo kan vara ett sätt att komma 
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in i verksamheten och utifrån det styra upp något musikaliskt men då får man räkna 
med att göra det mer eller mindre ideellt. Å andra sidan kan man ju hitta sångelever och 
fiska upp trådar som kan leda en vidare till andra musikpedagogiska jobb. 
 
Genom en personlig kontakt i Paris visste jag att det fanns en kör och alltså en körledare 
i kyrkan i Paris. Jag hittade hennes kontaktuppgifter på hemsidan. Hon heter Agneta 
Södersten och är organist och körledare. Efter avslutad organistexamen och några 
terminer i orgelklass på Stockholms Musikhögskola flyttade Agneta till Paris våren 
1981. Efter ihärdiga försök har jag fått nöja mig med mycket kortfattade svar via 
mailen. Agneta berättar att hennes man fått anställning i Paris, och att hon själv började 
som vikarierande organist för att sedan få heltidsanställning. Hon skriver att tjänsten 
innebär ”mycket som jag inte behövde befatta mig med i Sverige”, och att en organist i 
Frankrike ”har helt annorlunda villkor”, men anger inte närmre vad det är. De tips hon 
ger är rätt och slätt ”rejäl utbildning och rutin och god hälsa.” Hon tycker det är svårt att 
svara på frågan om kulturkrockar.  
 
 
Biståndsverksamhet och samarbetsprojekt 
Det finns många olika bistånds-och volontärorganisationer där man kan komma i 
kontakt med skolor och verksamheter utomlands. Därigenom kan man kanske styra upp 
nån musikalisk verksamhet, på egen hand eller möjligen med stöd. Jag har hittat många 
organisationer på nätet (se bilagan). I detta avsnitt har jag också tittat vidare på några av 
Sveriges musikhögskolors utbyten och utvecklingsprojekt. 
 

Sida - styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete  
Sidas huvudsakliga uppgift är att skapa förutsättningar för fattiga människor att 
förbättra sina levnadsvillkor. Uppdragsgivare är Sveriges Riksdag. Verksamheten 
spänner över många områden och över 120 samarbetsländer i Afrika, Asien, 
Latinamerika, Östeuropa och Centralasien. Förutom att ge humanitärt stöd och insatser 
för fred och säkerhet stödjer Sida bland annat insatser för ekonomisk tillväxt, hälsa och 
utbildning, naturresurser och miljö, forskning samt ger ekonomiskt stöd genom svenska 
biståndsorganisationer. Sida har sedan 1980-talet bedrivit kultursamarbeten. 
Kulturbistånden innefattar stöd till musikprojekt i utvecklingsländer. Sverige är ett av 
de första länderna där kulturen inlemmats i statliga utvecklingssamarbeten. Det totala 
biståndet från Sverige utgör cirka 14 miljarder kronor om året varav en procent är 
kulturstöd. Målet med kultur- och mediestöd är förutom att bidra till Sidas övergripande 
mål att bekämpa fattigdom, att främja en demokratisk utveckling med ett brett folkligt 
deltagande. ”Ett rikt kulturliv och ett gott medieklimat ökar människors deltagande i 
samhället, ger ett livaktigt offentligt samtal och bidrar till ekonomisk utveckling.” (citat 
från Sidas hemsida under rubriken ”Stöd till kultur och medier”). Sydafrika är det land 
som får mest pengar till kulturfrämjande projekt. 
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Unicef 
Unicef Sverige och Nelson Mandela Foundation har startat ett projekt i 6 länder i Afrika 
där sammanlagt 1 130 skolor ska byggas eller renoveras. Därtill ska 8 000 lärare 
utbildas.  
Som lärare här i Sverige finns det stora möjligheter att föra in ämnen som berör 
internationella frågor och barns rättigheter i undervisningen. Unicef vägleder lärare som 
vill arbeta med dessa frågor och det finns gott om material, bland annat videofilmer.  
Kan detta vara ett sätt att som lärare få möjlighet att starta ett utbytesprojekt? Kan man 
jobba som lärare på en av Unicefs informella skolor?  Eller åtminstone volontärarbeta? 
Jag mailade och fick svar från Ulla Lehnberg på Unicef som skriver att Unicef Sverige 
inte förmedlar volontärarbeten men hänvisar till flera organisationer bla. Sida och 
Forum Syd. Anställningar utomlands förmedlas också i Sverige av Sida. Lehnbergs 
slutgiltiga tips är också att gå in på Unicefs hemsida för information om vad som krävs 
för att arbeta inom organisationen. 
 
 
Clowner utan gränser 
Ett exempel på där Sida stöttar kultur ekonomiskt är Clowner utan gränser. I 
verksamheten förekommer både musik och pedagogik. Clowner utan gränser är en 
systerorganisation till den internationella organisationen  Payasos sin fronteras. 
Musiker, clowner och akrobater spelar föreställningar för barn och ungdomar som 
drabbats av krig eller katastrofer runtom i världen. En stor del av verksamheten är också 
pedagogisk. De besöker barn i skolor och barnhem och lär ut konster och trick. Dessa 
besök riktas även till personalen i fråga om att inspirera, visa på olika sätt att stimulera 
och aktivera barnen på ett konstnärligt sätt. Artisternas turnéarbete är ideellt. Övrigt 
finansieras clownerna av bland annat biståndsorganisationerna Sida och Individuell 
människohjälp, IM, men också genom insamlingar och sponsorer. (Om samarbetet med 
IM kan man läsa i april numret -07 av IM:s medlemstidning och på nätet, se bilaga.) 
 
I DN i december 2006 omnämndes clownerna i samband med Sidas nya kulturpolicy. 
Den borgerliga alliansen hävdade att kulturbistånd gick till fel projekt. Enligt min 
tolkning av artikeln så var de medverkande moderaterna i diskussionen skeptiska till att 
man satsar så mycket pengar på kultur, och att det finns viktigare saker att göra än att 
skicka clowner till Västbanken. Annika Magnusson, chef för kultur -och medieenheten 
på Sida svarar: ” En fattig människa lider inte bara av brist på mat, utan också av brist 
på möjligheter att påverka sin situation, på valmöjligheter. Kultur -och medieinsatser 
ger ökad självförtroende och identitet.” ( citat Sidas nya kulturpolicy F.Söderlind DN 
12/12 2006, s.2)  
 
En tidigare student från rytmikutbildningen i Stockholm som varit med och turnerat gav 
mig numret till en algerisk man, Ziane Mohadi, som hjälpte till att arrangera clownernas 
resor  i Algeriet.  I Västsahara i Algeriet finns nämligen ett flyktingläger sedan 1975  
Jag ringer upp honom och han berättar kort om när clownerna var i Algeriet och han 
hjälpte till med arrangemang och kontakter. Mestadels jobbar han dock med att 
arrangera spelningar, festivaler och boka band i Frankrike, Sverige och Algeriet. Han 
berättar om hur musikverksamheten generellt ser ut i Algeriet och tipsar om en svensk 
kvinna som han känner som gjort undersökningar där som kan vara av intresse. Jag 
hade gärna intervjuat Ziane för utförligare information men inte lyckats få tag på 
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honom, men han är en god kontakt att ha framöver. En landsman till mig som dessutom 
håller på med musik – det är otroligt intressant! 
 
 
Intervju med Bo Tobiasson  
Bo Tobiasson, är lektor vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Han har arbetat 
länge på skolan och var tidigare studierektor på musiklärarutbildningen. Numera arbetar 
han som metodiklärare, projektledare och är ansvarig för de internationella utbyten som 
skolan bedriver. Bos vardag är situerad på hemmaplan men då och då far han ut på olika 
utbytesuppdrag. Min handledare tipsar mig om att ta kontakt med honom då han varit 
delaktig i en del kulturbiståndsprojekt, däribland ett ganska uppmärksammat fall då man 
skickade pianon från musikhögskolan till Indien.  
 
Jag stämmer träff med Bo en onsdag på skolan. Intervjun äger rum på hans kontor inom 
den internationella institutionen. Med block och penna antecknade jag flitigt vad som 
sades. Samtalet höll på i 40 minuter. Jag utgick delvis ifrån förberedda frågor, men 
mestadels så berättade Bo själv om sitt arbete.    
 
Hur kom Bo i kontakt med utlandsuppdragen? 
 
Sida vände sig till Musikhögskolan för att hitta lämpliga projektledare och 
projektansvariga för ett kulturprojekt i Indien. Bo sökte och fick deltidsuppdraget  via 
sin metodiklektortjänst på skolan. Två skolor i Södra Indien blev föremålet för 
projektet. Bo kom förutom som projektledare att fungera som skolutvecklare och 
utbildade lärare på plats. 
 
Beskriv uppdraget. 
 
Projektet är ordnat utifrån Sidas kriterier där det fattigdomsmotverkande perspektivet är 
framträdande. Med projektpengarna från Sida fick Bo och hans medhjälpare ansvaret 
för hur pengarna skulle användas. De kom dels att användas till att starta en musikskola 
för barnhemsbarn och dels för att bidra till att utveckla en redan befintlig musikskola. 
Eftersom barnen i Indien inte kommer i kontakt med det vi vanligen menar med 
”musikundervisning” och musicerande i skolan, bestod utvecklandet av den redan 
befintliga skolan i att inrikta verksamheten på ett nytt sätt.  Nu introducerades begreppet 
gruppundervisning teoretiskt och praktiskt för musiklärarna på plats. Tidigare hade man 
gemensamt bara sjungit psalmer tillsammans i klassrummet. Resten av undervisningen 
var individuell. Dessa nya element blev också en stor del av verksamheten på den nya 
skolan. 
 
Berätta om det andra projektet. 
 
Det andra Sida-uppdraget bedrevs på Balkan i gamla Jugoslavien. De musikaliska 
akademierna i landet hade efter kriget på 90-talet helt tappat kontakten och samarbetet 
med varandra. Innan kriget var samarbetet mellan akademierna kontinuerligt. Uppgiften 
i detta projekt blev att stödja akademien i Sarajevo ekonomiskt och strukturellt i 
återuppbyggandet. Bo verkade även här som projektledare. Lärare från musikhögskolan 
i Stockholm har  undervisat där i bland annat körsång, barockmusik och interpretation. 
Lärare från Sarajevo har undervisat här. I Sarajevo har man enbart klassiska 
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musikerutbildningar därav ämnesinriktningarna. Dessutom har elevutbyten 
kontinuerligt ägt rum. 
 
Vad var syftet med utbytet? 
 
Att lärarutbildningar och kulturskolor på Balkan ska byggas upp och komma upp i 
europeisk standard. Men också att akademierna tar institutionellt ansvar för fattigdom 
och bredda rekryteringarna till de högre musikutbildningarna. Där finns problemet, 
liksom här i Sverige, att mestadels unga från en viss klass och en viss miljö hamnar på 
akademierna. Romerna är exempelvis starkt marginaliserade och deras fantastiskt rika 
musiktradition finns inte representerade inom institutionerna. Nya ämnen ska också 
införas och nya sätt att se på lärarrollen och pedagogiken. Akademierna i forna 
Jugoslavien påminner om musikhögskolorna i Sverige förr i tiden. Kulturinstitutionerna 
är en mycket viktig del i att bygga upp ett land, därav projektet. Genom projektet får de 
som arbetar på skolan tillfälle att formulera behov, stärka och utveckla verksamheten 
och självkänslan. 
 
Kan det vara ett jämlikt utbyte? 
 
Bo menar att komma med en tjock plånbok automatiskt ger ett övertag som man inte 
kan bortse ifrån. På det sättet kan det i grunden inte vara jämlikt. Sida och 
projektledarna ger villkor och förslag på hur saker ska utvecklas och hur kommer man 
då ifrån att pressa på sina egna erfarenheter och värderingar? Det finns klart ett 
motstridigt uppdrag för akademin i att dels försöka bevara gamla strukturer och 
kunskaper, och dels vara öppen nog att kunna ta emot hjälp och nya ideér. Bo menar att 
det är ofrånkomligt att strukturer överförs. Det är ju till och med en del av poängen med 
projekten. Däremot måste detta ständigt diskuteras öppet, ärligt och med noggrann 
medvetenhet. 
 
Kan man som privatperson delta eller driva projekt genom Sida? 
 
Bo berättar att Sida ständigt driver sådana här projekt och att man kan få sin idé prövad. 
Det krävs dock att man går igenom en organisation eller förening. ”Hand in hand” är en 
svensk organisation som tillsammans med en indisk förening driver Bangalore school of 
music. Där finns goda möjligheter att volontärarbeta. Bo ger mig internetadresser och 
uppmuntrar till att engagera mig politiskt och kulturellt i ett land. Han tipsar mig om att 
nosa upp det som finns genom att söka efter människor – just på det sättet jag gör! Han 
tror säkert att jag kan hitta någonting som går att styra upp i Algeriet genom 
solidaritetsföreningar och alternativa informationskällor. 
 
 
KMH-samarbete i Gambia 
Ett intressant utbyte pågår just nu mellan elever och lärare på institutionen för 
folkmusik på musikhögskolan i Stockholm med en musiker och lärare från Gambia. 
Arne Forsén, lärare i bland annat piano och improvisation, är en av de projektansvariga. 
Jag gick på den föreläsning som arrangerades med gambiern Jali Alagi M´bye. Följande 
bygger på mina egna anteckningar från föreläsningen. 
 
Alagi berättar om Gambia, om samhällstrukturerna innan kolonisationen, om islams 
inmarsch i Västafrika och hur det ser ut idag. Han ser fyra anledningar till att den 
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inhemska musiken och kulturen är så svagt förankrad i Gambia: För det första 
kolonisationen. För det andra islam som mer eller mindre förbjöd människorna att ägna 
sig åt sin egen kultur. För det tredje turismen som ger en förenklad och schablonartad 
bild av Gambias musikliv. Bilden av en rasta som trummar på stranden har knappast 
hjälpt till att uppmärksamma övrigt musikkunnande i landet. Slutligen Gambias egna 
politiker. Politikerna gör ingenting för att bevara och främja de Västafrikanska 
musikaliska traditionerna, men använder och utnyttjar musiker och kraften i musiken 
för sina egna syften. 
 
Alagi har inte fått nån hjälp av politikerna till sin skola som idag är i full gång. Men 
Alagi deltog som medförfattare- och researcher i en studie som Malmös musikhögskola 
bedrev och finansierade. Studien som resulterat i en bok beskriver ”attitudes to music, 
teaching and learning in Gambia. I och med detta samarbete fick Alagi ekonomiska 
möjligheter att sätta igång verksamheten.  
 
I Gambia var människorna förr strukturerade efter olika funktioner och arbetsuppgifter i 
samhället. En sådan grupp människor kallas Jali. De var musiker och poeter som 
fungerade som budbärare, fredsmäklare och hade stor kunskap om hela samhället och 
historien. Hittills har det bara varit Jali-barn som fått lära sig spela instrument. Därför 
väckte det stor uppmärksamhet när Alagi bjöd in övriga barn till sin skola. Skolan riktar 
sig alltså till både Jali-barn och andra barn. Även bestämmelser om vilka instrument 
man ska spela beroende på kön råder. Detta har Alagi också ändrat på i sin skola och lär 
exempelvis ut det typiskt manliga instrumentet Chora till tjejer. 
 
 
Globträdet och intervju med Peroy Kirchner  
Ett kontinuerligt samarbete äger rum mellan Katarina norra skola i Stockholm och en 
skola för föräldralösa barn i Nairobi i Kenya.  Det är Kajsa Dahlström, ordförande i 
organisationen Globträdet, som är en av ledarna för projektet. I radioprogrammet 
Brytpunkten 4/12 intervjuades Kajsa, elever och lärare om projektet och hur mötet med 
de kenyanska barnen var betydelsefullt inte bara för de själva personligen utan för 
samhället, globaliseringen och pedagogikens utveckling i stort. Jag hittade Kajsas 
mailadress och frågade om det kan finnas möjlighet att volontärarbeta på en skola som 
den i Kenya, hon svarade att det säkert går bra att komma till Childrens garden i Kenya. 
Där finns en lärare, Ann Bergerlind från Katarina Norra skola som har fri år och som 
jobbar där bland annat för Globträdet. 
 
Jag får träffa Peroy Kirchner, en av grundarna av Globträdet, i deras lokal på 
Kungsholmen i Stockholm. Med mitt block och penna försöker jag skriva ned när han 
berättar om upprinnelsen av verksamheten. Från och till hamnar vi i ganska personliga 
samtal och slutligen ligger blocket bredvid mig i soffan. Under samtalet anländer även 
Globträdets ordförande Kajsa Dahlström och en tredje medarbetare som föreslår att jag 
kan stanna på lunch. Plötsligt har det gått två timmar sen vi började samtala och jag 
måste rusa. Samtalet var av mycket informell karaktär och jag måste säga att jag sällan 
träffat såna vitala vuxna med en sån otrolig drivkraft. Samtalet var otroligt stärkande 
och inspirerande. Mötets syfte var delvis av personlig karaktär eftersom jag är nyfiken 
på att åka till Childrens garden i Kenya och volontärarbeta. Möjligheten till arbete inom 
musik och pedagogik ges också tillfällen inom organisationen därav relevans för min 
uppsats. 
  



 15 

Hur började alltsammans? 
 
Allt började på 70-talet med den fria teatergrupp där bland andra Peroy och Kajsa 
ingick. De gjorde teaterföreställningar för barn och ungdomar som behandlade frågor 
om solidaritet, omsorg och natur. De spelade på förskolor och skolor runtom i landet. 
Genom människor som skådespelarna lärt känna under egna resor begav de sig så 
småningom vidare utanför landets gränser med sin teater. De reste till Indonesien, 
Centralamerika Sydamerika och Afrika. Teatergruppen tog namnet the Globetheatre. 
Deras första ekonomiska bidrag var från Konstnärsnämnden, där de fick i uppdrag att 
samla material om regnskogen i Indonesien.   
 
Från denna tid har organisationen ständigt förändrats. 1986 bjöd gruppen in politiker, 
forskare, lärare och barn från tjugo länder till ett stort möte på Gärdet i Stockholm. Från 
och med nu arbetade medlemmarna med organiserandet av projekt och hade tagit steget 
bort från scenen för att lämna plats åt barnen. Stiftelsen bildades 1982 och fick namnet  
Globträdet, The Globetree. Utifrån barnens egna uttryck i lek, skapande och konst 
berörs framtidsfrågor och mötesplatser arrangeras. 
 
Och hur ser verksamheten ut idag? 
 
Sedan 80-talet har de bland mycket annat arbetat med vattenfrågor, VM i samarbete och 
kärnan i deras verksamhet ”childrens meeting place”. Runtom i världen finns ”childrens 
meeting places”, mötesplatser, ofta vid ett träd, nära ett stadshus där barn och ungdomar 
lätt kan möta representanter från staden och ställa frågor och påverka framtiden. I dag 
har Globträdet tusentals representanter runtom i världen. Nästkommande projekt sker i 
Stockholms stadshus den 8 maj där barn och ledare från olika länder i världen ska 
samlas, därefter i Uganda 2008 där ytterligare en mötesplats ska skapas. Alla i 
Globträdets kärntrupp är från början konstnärer därigenom den röda tråd av konst, lek  
och musik genom alla projekt. Sen mer än tio år tillbaka har Globträdet FN-status och 
har haft storheter som Kofi Anan engagerade. 
 
Kan det vara ett Jämlikt utbyte? 
 
Peroy berättar inlevelsefullt om hur storartade dessa utbyten har varit och är för de 
flesta som har varit delaktiga. Han menar att vinsten nog är större för oss i väst. Barn 
och vuxna som varit på utbyten i mindre utvecklade länder kommer hem med helt nya 
upplevelser och perspektiv. All glädje och allt liv som finns och hur förenklad våran 
bild av dessa samhällen är. Bilder omkullkastas. När Globträdet har haft besök av 
exempelvis afrikaner här hemma kan de förundras och beundra den materiella 
standarden medan de upplevelser vi har med oss från mötet med dem handlar om 
djupare saker. 
 
 
Lärarjobb  
Svenska skolor utomlands kan också ge möjlighet till jobb. På skolverkets hemsida 
förmedlas lediga tjänster. På skolverkets hemsida finns mailadresser till respektive 
skola. Svenska skolor finns i Europa, Asien, Afrika och Latinamerika. Här finns även 
länkar till internationella skolor runtom i världen.  I Lärarförbundets tidning i mars 2007 
utlyste svenska skolan i London flera tjänster till sina skolor, från förskola till 
gymnasium. På deras hemsida kan man hitta kontaktuppgifterna till rektorerna, läsa om 
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skolan och vilka jobb det finns lediga. På svenska utlandskolors hemsida kan man också 
hitta information, se bilagan. Lärarförbundet förmedlar förutom utlandskolornas 
annonser, annan information som berör studier och arbete utomlands för lärare. Här 
finns flera stipendier att söka som mestadels rör fackliga studier och fackligt arbete, 
men även studieresor och utbyten. På hemsidan finns också ett forum som kan ge goda 
möjligheter till kontakt med lärare, skolor  och bostäder i utlandet. 
 
I England och Skottland verkar det vara lätt att hitta lärarjobb och då även 
musikrelaterade sådana. Jag har fått tips om webbadresser och själv letat mig fram på 
nätet. Det myllrar av lärarjobbförmedlingar på engelska, för England och andra 
engelsktalande länder.  Några av dessa kräver att man blir medlem och lägger upp sitt 
CV. En annan möjlighet är ju att som lärare etablera ett utbyte med en skola utomlands. 
Dessa utbytesprojekt finansieras på olika sätt. Nästan varje skola i Sverige har någon 
form av utbyte med någon skola utomlands, det kan vara en fadderskola eller nåt helt 
annat. Ofta så är det språklärarna på skolan som driver dessa utbyten där eleverna får bo 
hos varandra i respektive länder och lärarna får följa med och se hur skolan bedrivs på 
andra sätt. Bara lärarutbyten kan också förekomma. Om det är en fadderskola sker det 
oftast genom en biståndsorganisation där man samtidigt berör frågor om mänskliga 
rättigheter och fattigdomsrelaterade problem. Här finns det gott om material för lärare 
som vill engagera sig.  Exempel på hur man kan finansiera utbyten finns hos Svenska 
Institutet (Se bilagan). Institutets stöd är en del av det svenska utvecklingssamarbetet 
och syftar till att främja och utveckla demokratiska processer och bekämpa fattigdom i 
berörda länder. Insatserna skall utgå från samarbetsländernas behov och inriktas på 
områden där Sverige har en erkänd och efterfrågad kompetens. Svenska och nordiska 
kultur- och forskningsrådet driver i flera länder institutioner som ger möjligheter till 
bland annat svenska kulturarbetare och forskare att studera och arbeta i utlandet. I vissa 
länder förmedlas därtill gästbostäder, till exempel i Frankrike, Finland, Island och 
Turkiet. 
 
Centrum för internationellt ungdomsutbyte, CIU, är en organisation som driver 
internationella ungdomsutbyten. De vill stödja unga människors internationalisering och 
lust att lära känna andra kulturer. Här drivs spännande utbytesprojekt med alla möjliga 
teman. Här finns ett forum där man kan komma i kontakt med andra grupper utomlands 
för att ordna möten och även en stor databas som tipsar om volontärjobb, arbete och 
boende utomlands. Ofta drivs utbytesprojekt genom skolor. Där kan man som lärare 
hjälpa till. Jag mailade till Mats Olsson på CIU och frågade om möjligheter att vara 
projektledare för ett musikutbyte. Han svarade att jag skulle kolla på databasen och 
skriva ett inlägg på forumet, där jag gått med. CIU är framförallt ett forum och ingen 
instans för ekonomiska bidrag.  De ger även ut utbytesmaterial tillexempel  en handbok 
för skolutbyten. Se bilagan för webbadress. 
 
 I Studentguidens första nummer 2007 hittade jag en annons från Internationella 
programkontoret som ger möjlighet för nyutexaminerade lärare att praktisera i ett annat 
EU- land. Det är en del av programmet för livslångt lärande. I EU:s Comeniusprojekt 
uppmuntras utbyten mellan skolor i EU-länderna. Detta för att främja den europeiska 
identiteten och göra det lättare att jobba och röra sig inom EU. Under mitt samtal med 
Kersti Larsson, lärare och planeringschef vid KMH (se intervju under avsnitt Sverige 
och Asien) berättar hon om EU och att bland annat Bolognaprocessen ska göra 
möjligheterna att arbeta lättare inom EU-länderna.  
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Skolsystemen i Europa skiljer sig från Sveriges. De har inte kommunal 
musikverksamhet på samma sätt som oss och därför inte musiklärarutbildningar på 
liknande sätt heller. Möjligen finnes utbildningar inom musik och pedagogik som 
motsvarar våra IE-utbildningar. Här får man istället vända sig till privata skolor runtom 
i Europa och till sociala verksamheter. Kerstis tips var att googla på exempelvis 
sånglärare, i den stad man önskar jobba för att få exempel på hur en sån undervisning 
kan bedrivas. Hon tipsade också om att googla på ”jobba som lärare i EU”. Hon kände 
inte till någon särskild förmedling genom EU eller för människor som jobbar inom de 
estetiska ämnena. 
 
Intervju med Ulrika Gustavo 
Genom en före detta lärare, Per-Henrik Holgersson, har jag kommit i kontakt med 
Ulrika. Jag frågade om han kände till någon jag kunde kontakta på Svenska kyrkan på 
Gran Canaria. Han arrangerade nämligen en resa för oss studenter då vi åkte dit och 
uppträdde i Svenska kyrkan och på olika hotell runtom på ön. Ulrika har varit verksam 
som körpedagog och kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Las Palmas och numera jobbar 
hon på ett statligt musikkonservatorium. Ulrika är utbildad vid musiklärarlinjen vid 
Kungliga musikhögskolan, med kör och sång som huvudämnen. Hon flyttade 1996 till 
Gran Canaria, och skrev till en början på ett 2-årskontrakt för Svenska kyrkan i utlandet 
som kantor och husmor. 
 
Jag mailade Ulrika och kommande svar bygger på ett mailsvar ifrån henne. Jag fick 
mycket utförliga svar från henne och nedanstående är, med några förkortningar och lite 
redigering, de svar hon gav.  
 
Beskriv din sysselsättning utomlands. 
 
För att få undervisa som invandrare inom den statliga sektorns undervisningssystem, 
måste du ha en examen i det spanska språket, eller avlägga en examen när du blir 
utvald. Jag hade redan studerat och avlagt examen via ”el Instituto Cervantes” som är en 
internationellt accepterad examen.  
 
På den kommunala musikskolan undervisade jag i grupp, tre till fem elever per timma, 
16.00-21.00, fem timmar i sträck, röstvård och sång, alla genrer. Spännande att lära sig 
”boleros” som jag inte kände till från Sverige, och så den spanska populärmusiken. Till 
en början trodde jag att språket skulle bli ett bekymmer, men ganska snabbt insåg jag att 
så var inte fallet. Däremot en tydlig artikulation, oavsett språk, är en av de saker som 
jag arbetat mycket med mina elever.  
 
Jag har också infört kunskaper om att det finns ett internationelll fonetiskt alfabete (IPA 
på engelska och AFI på spanska) som hjälper mig att hjälpa eleverna att skilja på olika 
ljud. Eftersom det spanska språket har få ljud, behöver jag ägna mycket tid till träning 
av tyska, engelska och franska språkljud för att de ska låta naturliga i sången. Barnkör, 
damkör, blandad kör samt ”lenguaje musical” (”det musikaliska språket”) undervisade 
jag också i vid musikskolan.  
 
Det är spännande att lära sig använda do re mi, etc. och att försöka införa ett harmoniskt 
gehör i undervisningen där de flesta av mina spanska kollegor inte använder den typen 
av tänkande, utan försöker lära eleverna att memorisera hur skalan och ett do (c) låter. 
Ett rabblande av notnamn och en mindre exakt rytm är också vanligt. Jag införde 
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separation av notvärden och notnamns samt intonationsträning. Varje moment för sig, 
vilket visade sig vara enklare att förstå för barnen.  
 
Vid musikkonservatoriet undervisar jag i obligatorisk körsång, grupper om ca 35 elever 
i 15-20års ålder på mellanstadiet (Grado Medio) och i lågstadiet (Grado Elemental) 15 
elever i åldrarna 10-13 år. Dessutom har jag sångelever och två kammarmusikgrupper, 
sång, piano och horn i en grupp, två sångare och piano i den andra gruppen. 90 minuter 
i veckan. Det känns lyxigt, och mycket av tiden går åt till instudering av repertoar då 
prima vistan inte är så snabb hos sångarna som hos instrumentalisterna. Slutligen har 
jag två grupper vokalensemble med sångarna där jag sjungit Palestrina och nu gör 
duetter och  trios från olika epoker. 
 
 Hur hamnade du på Gran Canaria? Bakgrund, intresse och erfarenheter av relevans 
för hur ditt arbetsliv ser ut idag? 
 
Anledningen till att jag hamnade som kantor/husmor på Svenska kyrkan I Las Palmas är 
att jag alltid känt en dragningskraft till främmande språk och kulturer, varit intresserad 
av människor och att resa. En söndag på orgelpallen i Dalarö kyrka hölls ett litet 
föredrag om utlandskyrkan och dess verksamhet bland sjömän och svenskar i utlandet. 
Jag blev intresserad och tog kontakt med huvudkontoret i Uppsala där jag fick veta att 
man behövde kantorer. När jag väl blev erbjuden en tjänst i Las Palmas de GC tog jag 
god tid på mig att säga ja. Jag hade ju så intressant liv och arbete i Stockholm också. 
Men en god väns ord hjälpte mig på traven: ”Stockholm kommer att vara sig likt när du 
kommer tillbaka, Ulrika, men du kommer att ha förändrats.” Jag tackar ofta denne gode 
vän för hans kloka råd, och tror att det ligger mycket i vad han sa.  
 
Anledningen till att jag sedan stannat kvar och att jag lyckats ta mig in i musikvärlden 
lokalt beror först och främst på att jag lärde känna min ”drömprins” i en spansk kör som 
jag dirigerade några år. Vi är gifta sedan 6 år. Dessutom tog jag kontakt med den 
filharmoniska orkesterns medlemmar här på ön redan min andra vecka (1996) och 
eftersom dirigenten var engelsman vågade jag be att få gå på repetitioner där jag lärde 
känna musikerna, började våga prata spanska och så småningom gjorde de också 
språkprov och examen som krävs för att få undervisa i detta land.  
 
Min längtan och glöd att få arbeta heltid med musik och undervisning gjorde att jag via 
vänner som jag lärt känna i musikvärlden informerade mig om hur det går till i 
yrkesvärlden här på ön. Här gäller kontakter och framför allt papper!  
 
Det tog mig lång tid att legalisera min högskoleexamen via utbildningsministeriet i 
Madrid, nästan 3 år. Och så översätta alla möjliga arbetsintyg, kursintyg etc. för att få 
vara med på en såkallad uttagning av en vikarielista som föranleddes av ett 
undervisningsprov vid musikkonservatoriet. Som anekdot kan jag berätta att det är du 
själv som måste ta med dig din övningskör! Jag tog med mig mina barn från 
musikskolan som ställde upp. Så gjorde jag ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov som 
bedömdes av en jury.  Med betyget från den juryn blir du sedan inskriven på 
vikarielistan och sedan var det bara att vänta att någon lärare skulle bli sjuk eller flytta. 
Slutligen fick jag ett tre månaders vikariat i kördirigering på högsta nivån. Året efter 
blev jag utnämnd till körledare på mellan-nivån, eftersom den dåvarande körledaren 
blivit utvald till rektor för en tre- eller fyraårs period. 
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Vad har du för tips till mig och andra som skulle vilja arbeta på ett liknande sätt som du 
själv utomlands? 
 

• Lära sig språket. Jag trodde, som många svenskar, att det skulle går bra med 
engelskan. /.../ Spanskan är faktiskt större än engelskan och jag lärde mig snabbt 
att eftersom det är ett så stort språk så har de ju all facklitteratur på sitt eget 
språk och behöver egentligen inte lära sig engelska särskilt bra. De lär sig 
översätta, skriva och  mycket engelsk grammatik i skolorna men att förstå och 
prata är svårt för dem även om det blivit mycket bättre på bara mina snart elva år 
här.  
 

• Legalisera högskolebetyg, inklusive kursplan och exakta timmar med betyg, ju 
högre ju bättre, hos Utbildningsministeriet,  för att få de godkända, och för att få 
den spanska (i mitt fall) motsvarande titeln.  

 
• Tag seden dit du kommer. Till en början får man inte tänka svenskt, man får 

försöka förstå hur de tänker och varför och inte tro att allt är bäst bara för att vi 
gör så i Sverige, för då kan det lätt bli taggarna ut. Här är fortfarande hög 
arbetslöshet, stora klasskillnader, och mycket, mycket lågkultur, eller ickekultur 
om jag får kalla det så. Det finns nästan inga bidrag, föräldrar betalar stora 
summor, de som kan, för att ge sina barn en bra undervisning. Jag trodde till en 
början att jag skulle göra bort mig och inte våga rätta barnen när de sjöng, 
eftersom spanskan inte är mitt modersmål, och jag är ju utlänning för dem. Men 
ganska snabbt lärde jag mig att jag hade lärt mig bättre spanska än många av 
mina elever i ”lågstatusområdena” där den kommunala musikskolan låg.  

 
• Lita på dina pedagogiska erfarenheter.  Jag brukar ofta säga att jag inte skulle 

våga, kunna eller vilja undervisa utan de ovärderliga metodik- pedagogik- och 
didaktik- lektioner samt all praktik under handledning som jag fick med mig 
från Musikhögskolan och mina tidigare studier. Goda förebilder, med 
forskningen som ledstjärna, har gett mig en grund att stå på beträffande mitt 
pedagogiska självförtroende. Det är något som jag ofta faller tillbaka på men 
ibland känner jag mig också ensam här på konservatoriet, eftersom många av 
mina kollegor inte har en pedagogisk utbildning, utan är själva mycket skickliga 
yrkesmusiker, men kanske inte vill undervisa, utan egentligen spela själva. /../ 
Ofta längtar jag efter det pedagogiska samtalet med kollegorna, fortbildningen 
etc. Men lite i taget lär jag känna människorna som jag arbetar tillsammans med 
och det finns alltid nya saker att lära sig. Tack och lov har jag hittat kollegor 
som inser att vi är till för eleverna och inte tvärt om.  

 
Kulturkrockar? Positiva och/eller negativa erfarenheter kring arbetet? Särskilda 
möjligheter och/eller eventuella svårigheter? 
 
Kanske har jag redan gett exempel på några i tidigare frågor. Jag är en positiv person 
och väljer att se det positiva i det som sker.  Jag tror att det finns mycket positivt i alla 
kulturer och en av de saker som jag verkligen tycker om här är att världen inte rasar 
samman om man inte är så effektiv eller om man måste skjuta upp en konsert som man 
planerat. /.../  
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Rent tekniskt har jag stött på missuppfattningar när jag kom underfund med att man här 
i Spanien inte numrerar oktaverna som i övriga Europa. Här är vårt ettstrukna C Do3 
och ibland Do4. Detta är förvirrande, och jag undrar ofta varför man inte använder 
samma system i hela Europa. Jag har en känsla av att Spanien, Frankrike och Italien har 
en referens och att Sverige, England, Tyskland, Holland och USA använder en annan. 
Jag vet inte om det stämmer men oktavernas namn är bara ett exempel. Ett annat är hela 
benämningen av harmoniläran men det skulle kunna bli en annan intervju. 
 
Men visst finns det negativa saker också. Till exempel att eleverna redan som studenter 
på mellan-nivån inte spelar utan att få 100 € betalt. Det gör mig ledsen. Och så att de 
bara verkar studera för att få ett papper. Inte för sin egen skull eller för att lära sig något. 
För att få pappret som kan göra att det kan ta sig in som lärare på konservatoriet, bli 
statsanställda och slappna av. Självklart är det mycket generaliserat, men tyvärr 
upplever jag ofta denna situation.  
 
Jag saknar att man inte följer med den pedagogiska forskningen och utvecklingen som 
lärare, utan ser i första hand till sin egen bekvämlighet. Jag har känt mig som ett hot 
flera gånger gentemot kollegor då jag till exempel leker fram kunskaper med barnkören 
istället för att ge dem massor av läxor som är det vanliga här. Och att eleverna ska leta 
information istället för att jag som lärare presenterar informationen. När jag ber 
sångeleverna göra sången ”till sin egen” upplevs det ibland som farligt. ”Den här 
sången ska ju sjungas så här.” Jag försöker öppna och inspirera till det personliga valet 
av sound, men att vara i stil givetvis, vilket här inte används av så många lärare. Här är 
det opera som gäller och den allmänna uppfattningen att om du sjunger starkt så sjunger 
du bra.  
 
Har du någon erfarenhet av musikutbyten? 
 
Jag har nyligen haft en mycket positiv erfarenhet av någon som skulle kunna kallas 
utbyte. Jag presenterade skandinavisk vokalmusik för några kollegor, med bakgrund, 
poesi och lyssningsexempel.  Det blev ett mycket lyckat föredrag. Alla blev positivt 
överraskade och ville lära sig mera, höra mera och till och med någon var öppen att 
sjunga någon sång på svenska. Vi får se vad det kan leda till, kanske till ett utbyte med 
musikhögskolan? 
 
 
Intervju med Anna Lönnebo 
Anna Lönnebo, for till Norge. Inom ett par månader arbetade hon som musiklärare och 
körledare.  Jag bad henne berätta om sina erfarenheter från ett av våra nordiska 
grannländer.  Anna är 27 år och utbildad musik- och engelsklärare vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Hon har även läst en påbyggnadsutbildning med rytmik 
och sång och är numera bosatt i Haugesund. Följande bygger på det textdokument med 
frågor  jag skickade och som jag fick tillbaka med svar 11/4- 07. Viss redigering har 
gjorts. 
 
Beskriv din sysselsättning. 
Jag är musiklärare på en ungdomsskola (motsvarar högstadiet) här med ca 350 elever. 
Jag undervisar alla klasser i 45 minuter i veckan. Det är 13 klasser. Den undervisning 
som bedrivs här är ganska lik den undervisning som jag har erfarenhet av i Sverige, det 
är dock större klasser här än vad jag är van vid, ca 30 i var klass.  Jag tycker att jag kan 
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appellera mina kunskaper bra på det yrke jag bedriver. Den norska skolan har åren 1-10 
för de börjar när de är 6 år. Jag upplever att de har mindre resurser. De får inte skolmat, 
pennor eller andra tillbehör. De har ordningsbetyg och lite hårdare disciplin än hemma 
men jag vet inte om det är lokalt eller nationellt. De har i stort sett samma plan för 
undervisningen som hemma så jag har haft musikhistoria och spelar mycket poplåtar 
osv.  Jag upplever att de är tystare, mer artiga än de svenska skolungdomar jag 
undervisat. Lärarna här upplever jag har en ro i kroppen som jag inte tyckte fanns på 
skolan hemma, de är mindre stressade. 
 
Hur hamnade du i Norge? 
 
Min pojkvän spelar handboll och fick kontakt med en klubb så då flyttade vi hit för att 
se hur det skulle vara. Jag ringde runt till alla skolor i telefonkatalogen och fick kontakt 
med Håvåsen skola som jag jobbar på. Vi kom till Haugesund för att Niklas skulle 
kunna spela handboll på elitnivå och jag kom hit för att jag ville ha erfarenhet och se 
hur Norge fungerar. 
 
Vad har du för tips till mig och andra som skulle vilja jobba på ett liknande sätt som du 
själv?  
 
Våga prova och ta för dig, man kan alltid åka hem och jag har inte ångrat denna 
livsupplevelsen. 
 
Kan du ge exempel på positiva och eller negativa erfarenheter av ditt arbete i Norge?  
 
Jag upplever att norrmän är öppna och mycket noga med att man ska trivas och bjuder 
på sig själva, lärare som elever.  Exempel på något jag kan uppleva negativt är att de 
ofta säger att allt ska ordna sig men gör inget för att saker ska lösa sig. De är ganska lika 
svenskar, men en liten skillnad är att jag upplever dem som lite mera öppna. Jag 
upplever inte att det har varit några kulturella skillnader utan kanske mera för mig 
storstad kontra småstad eftersom jag kommer från Stockholm och denna stad har ca 
40 000 invånare. 
 
 
Underhållning                                                  
Ett annat fält som kan ge tillfälle att jobba med musik utomlands är  
underhållningsbranschen. Detta kanske är vanligast förekommande på charterorter där 
hotellgästerna bjuds på bekant musikal- och schlagerunderhållning. Musik och show 
kan även ingå som inslag för de barngrupper som finns på de stora hotellen. En bekant 
som har jobbat som artist utomlands har hänvisat mig till Wallmans koncern. Wallmans 
äger krogar bland annat på Gran Canaria. Jag har även varit i mailkontakt med Apollo 
och Ving och frågat om de kan ha nytta av en musik och pedagogiskt kunnig person. 
Sunwings huvudkontor anställer till exempel en eller två showuppsättare som jobbar 
med show och entertainment. En är ansvarig för sång och en är ansvarig för dans. 
Tillsammans sätter de ihop och koreograferar färdigt en show och rekryterar sedan 
artisterna. En sångcoach hjälper artisterna och har hand om instudering. 
                                             
”Up with people” är en utbildning som bygger på att man reser tillsammans ett gäng 
människor från olika länder, och det är mestadels unga människor. Man åker till de 
länder som var och en av deltagarna representerar. Utbildningen består av föreläsningar, 
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kultur och att lära känna orten man befinner sig på.  En del av resan och utbildningen är 
att sätta upp en show där kulturer möts och på var och en av hållplatserna knyter man an 
till lokala musiker och traditioner. Jag har varit  i kontakt med en av de konstnärliga 
ledarna och det verkar som det kan finnas möjligheter att jobba med musiken och 
dansen kring showerna framöver. 
 

Sverige och Asien 
Många skolor och verksamheter i Asien söker personer som kan undervisa, mestadels i 
engelska.  Här utgör internet en god informationskälla. Ett exempel jag hittat är en 
engelsk skola i Hanoi som behöver lärare. (Se bilagan för webbadresser.) 
 
Intervju med Kersti Larsson 
Kersti Larsson är rytmik- och metodiklektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
men har alltmer börjat jobba inom företagsfrågor kopplade till kultur och musik. 
Hennes uppgift är bland annat att genom möten förmedla kunskap och hjälpa till att 
bygga broar mellan näringsliv och kultur. ”The creative industries” och på amerikanska 
”copyright industries” har på svenska fått heta upplevelseindustri, men ett mer passande 
begrepp skulle vara ” den kreativa näringen”. Den innefattar mode, musik, mat, film, 
arkitektur, design och konst. Dessa är på väg att etableras inom näringslivet. Ännu finns 
dock ett stort glapp mellan konstnärliga områden och ”business” beskriver Kersti. Hon 
har precis varit på ett möte med Almi företagspartner (se bilagan för beskrivning och 
webbadress) för att berätta om den kreativa näringen och öka intresset för den inom 
företagsvärlden. Hon har också varit med om att arrangera en föreläsningsserie för 
studenter där representanter bjöds in från kultur- och näringslivet för att informera och 
inspirera.  
 
Jag intervjuade Kersti på hennes kontor på Musikhögskolan. Jag antecknade medan 
Kersti berättade. Samtalet pågick under en timme.  
 
Berätta det du vet om estetisk verksamhet i Japan, Taiwan och Kina...  
 
Kina är en enorm marknad även för oss kulturarbetare eftersom de kan producera 
mycket och billigt. Många exempel finns på svenska artister som är jättestora i Asien 
och då framför allt Japan. Meja och The Real Group är två exempel. Möjligheter att 
göra sig sedd och hörd i Japan genom internet är förhållandevis stora. Genom sidor som 
My Space når man den stora andelen uppkopplade japaner. Framförallt så är asiater från 
ovannämnda länder särskilt intresserade av klassisk, västerländsk konstmusik och 
populär musik. 
 
Kersti berättar också att många unga asiater som vill utbilda sig inom musik och rytmik 
söker till skolor i Europa. Delvis för att de är billigare. När Kersti besökte Amsterdam 
och musikhögskolan där 2005 var 64 procent av alla studenter invandrade och 90 
procent av dem var asiater. På de årliga rytmikvärldskongresserna i Genève kommer 
från Japan, Taiwan och enstaka från Indien. Många lärare i Genève åker regelbundet till 
Japan och Taiwan för att undervisa. Detta visar på ett tydligt behov av rytmik och 
musikundervisning.   
 
Kan det vara ett jämlikt utbyte? 
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På frågan om huruvida vi västerlänningar missionerar ut våra traditioner genom 
efterkoloniala attityder svarar Kersti, att i det här fallet, förekommer det inte. Det är 
snarare fråga om jämlikt utbyte. Japan är ett i-land som efterfrågar våra kompetenser.  
Japan som många andra länder i världen influeras av USA. 
 
 
Intervju med Inger Ehliar   
Under mitt och Kerstis samtal berättade hon kort om Inger som arbetar med musik inom 
geriatriken i Japan. Efter att par misslyckade försök att nå Inger får vi slutligen till en 
tid. Intervjun ägde rum över telefonen och jag satt och antecknade febrilt medan hon 
berättade. Sammanställningen bygger på mina anteckningar. 
 
Inger Ehliar är 49 år och arbetar som demenskoordinator. Hon föreläser och arbetar 
praktiskt med att lära personal inom vården att förbättra sina kunskaper och sitt 
vardagliga arbete med dementa. Förutom detta spelar Inger fiol och använder sig 
mycket av musik som kommunikationsmedel i arbetet med de äldre. Hon har en lång 
bakgrund inom vården, framförallt äldrevården men också som fiolpedagog. Hon är 
uppväxt i södra Stockholm och numera bosatt i Huddinge. Sedan sju år tillbaka har 
Inger och medarbetare årligen varit i Japan. De har med tiden lärt sig prata japanska. 
 
 Beskriv den del av sysselsättningen som sker utomlands? 
 
- Vi ger stora föreläsningar på engelska och japanska i demenskunskap för all typ av 
äldrevårdspersonal i Japan. I föreläsningarna ingår teoretisk information om vad 
demens är och praktisk kunskap  kring bemötandet med patienterna och hur man kan 
använda musik och beröring i kommunikationen. 
 
Shoji Hara, Ingers japanska mentor, kom till Sverige på 60-talet. Han har sedan dess 
verkat som koordinator mellan Sverige och Japan. Han har alltså bott i Sverige sedan 
dess och bland annat jobbat som tolk inom vårdsektorn och på regeringsnivå. Shoji 
Hara driver ett eget företag där han förmedlar och anordnar föreläsningar och utbyten 
mellan svensk och japansk geriatrik. Han engagerar musik-och dansterapeuter och andra 
kunniga inom området. Han utvecklar och säljer även praktiska hjälpmedel med syfte 
att förbättra vården.  
 
Vad som föranledde arbetet.. 
 
Från början jobbade Inger som undersköterska, fiollärare och musiker om vartannat. 
På vårdhemmet Solskiftet i Rissne för dementa började hon alltmer intressera sig för 
kommunikationen och bemötandet med patienterna, utbildade sig vidare och blev till 
slut demensspecialist. Hon hade tankar på att läsa till läkare men när hon upptäckte hur 
musik kan väcka känslor och minnen till liv hos de dementa, hur musiken till och med 
kunde få i gång tal och språk på ett unikt sätt, så tog detta intresset alltmer av hennes 
engagemang och hon lärde sig tekniker och prövade sig fram med de dementa på 
vårdhemmet Solkskiftet. 
 
En dag, för sju år sedan, ringer Shoji Hara till vårdhemmet. Han har på något sätt fått 
höra hur de arbetar med de dementa . Något senare kommer Shoji Hara tillsammans 
med 23 andra japaner på studiebesök. Han frågar Inger och hennes syster Birgitta om de 
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vill hjälpa till att sprida sina kunskaper om demensvård till Japan. Det var så allt rullade 
igång. 
 
Inger och Birgitta samarbetade mycket med musikterapeuten och instrumentbyggaren 
Sten Bunne och använde sig av hans uppfinning ”bygelgitarren”. Detta instrument och 
tillhörande metod fick de nu introducera i Japan. Shoji Hara kom med en samling kända 
japanska sånger och visor på skiva och noter som Inger och Birgitta fick studera in. 
Många sånger handlar om elände, slit och strävsamhet, och om gamla städer och 
landskap. Visorna är sådana som alla känner till. Med bygelgitarren och den japanska 
repertoaren lärde Inger och Birgitta personalen på vårdhem i Japan att spela och sjunga.  
 
De flesta personer både här i Sverige och i Japan är snabba med att deklarera att de 
varken kan spela eller sjunga, men efter avslutad kurs så kan alla i personalen spela 
bygelgitarr och har en sångrepertoar samlad i ett sånghäfte. Inger berättar att fastän de 
gör samma kurs på två helt olika språk och i två så olika kulturer så är responsen 
densamma hos personalen men framförallt hos de dementa. Musiken är verkligen ett 
globalt språk! 
 
Detta musikmaterial använder sedan personalen i det dagliga arbetet med de dementa. 
Man sjunger och spelar tillsammans med de gamla. Musiken används för att få till en 
kommunikation eller hjälpa till att avleda i en svår situation. När en dement person hör 
en sång de känner igen kan det öppna många oanade förmågor. Det kan till och med 
påverka deras fysiska begränsningar så att de kan röra kroppen och till och med gå! 
 
Tips och råd till andra som skulle vilja jobba på ett liknande sätt utomlands. 
 
-Skaffa kontakter, säger Inger, och om du har fått en idé, fråga dig själv om och på 
vilket sätt den är relevant för just det landet du har i åtanke. Japan är till exempel 
intresserad av svensk sjukvård. Tänk till, vad kan de ta till sig?  En annan mycket viktig 
sak som Inger beskriver  är att lära sig lyssna och förstå en annan kultur. 
Fingertoppskänsla. Vad vill jag? Vilka mål och delmål vill jag uppnå? Hur skaffar jag 
passande kontakter?  
 
 Kulturkrockar? Eventuella svårigheter? Särskilda möjligheter? Positiva eller negativa 
erfarenheter? 
 
I Japan finns en hierarkisk kultur som blir extra tydlig i vissa vårdsituationer, berättar 
Inger.  Hur man ser på gamla och människor i livets slutskede skiljer sig från det 
svenska synsättet. Det japanska samhällssystemet bygger på effektivitet. Om man som 
ung inte är funktionell i arbete och när gamla gör tokiga saker göms man undan. Man 
skäms för dem. En svag person hamnar längst ner på hierarkin. Till exempel är 
smärtlindring för gamla i Japan inte lika vanligt som i Sverige.   
 
När man i de japanska mattraditionerna ”äter med ögat” och maten dukas upp i många 
skålar så kan det hända att de dementa inte vet vad de ska göra med alla skålarna men 
likväl serveras maten på detta sätt. Det är ett exempel på en konkret situation där Inger, 
som kom utifrån, reagerade på hur en viss tradition kan försvåra vården med de 
dementa. Traditionen, vanan och den egna kulturella förförståelse kan göra det svårt att 
se samband och arbeta konstruktivt, och kan bli synligt, i bagatellartade situationer. 
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Inger och hennes medarbetare blir nästan behandlade som gudar av personalen och 
patienterna i Japan. De bockar, bugar och ser upp till dom och till Sverige, det perfekta 
välfärdslandet, med demokrati och synen på människors lika värde! Det är något 
japanerna ser upp till och inspireras av. I Japan råder en extrem arbetskultur där folk 
faktiskt arbetar ihjäl sig. Man har varken fritid eller semester. När japanerna får höra om 
våra 40 timmars arbetsveckor och betald semester så kan det röra om ordentligt i deras 
sätt att se på livet. Man måste som svensk vara ödmjuk för hur det ser ut och deras sätt 
att se och tänka i vissa banor. 
 
Inger berättar att japanerna är väldigt öppna, intelligenta, vill testa nytt och snappar upp 
nya saker jättesnabbt.  Effekten av deras arbete med musik, taktil massage och det helt 
nya sätt att se och bemöta de äldre har varit revolutionerande. Eftersom hela arbetet 
bygger på ett nytt synsätt som ifrågasätter deras egna invanda tankemönster så blir 
effekten omvälvande även i japanernas personliga liv. Det är viktigt att chefen på 
arbetsplatsen är engagerad i projektet och beredd på att stora förändringar i deras arbete 
och liv kan uppstå. Inger pratar alltid med cheferna innan och har mycket kontakt med 
dom under utbildningen. 
 
Kan det vara ett jämlikt utbyte? 
 
Japanska medarbetare praktiserar i Sverige och tvärtom, man måste ge och ta, menar 
Inger och ha förståelse för varandras kulturer. Då först äger ett jämlikt utbyte rum. Det 
får inte kännas påtvingat utan bygga på ömsesidigt intresse. Hur kan vi ha ett utbyte? 
Kommunikation och respekt är centralt. Inger berättar att om man stöter på problem 
måste man kunna hålla låg profil och vara försiktig annars går det inte. Så här gör och 
jobbar vi, är det något som intresserar er? Vad vill ni ha? Det handlar om att långsamt 
bygga upp, implementera, höra efter deras behov och viljor med en ödmjuk inställning 
så att det blir ett två vägs utbyte. 
 
 - Vi lär oss jättemycket också!  Till exempel lär vi oss att vi gnäller alldeles för mycket 
trots våra sagolika arbetsförhållanden!  
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Diskussion och kommentar 
 
Möjligheterna att arbeta utomlands finns men de serveras inte på fat och är inte helt 
enkla att hitta. Genomgående för alla de personer jag intervjuat är en påtaglig drivkraft 
och påhittighet. De har hamnat där på grund av sin passion för människor och konsten. 
Hårt arbete och en positiv och inkännande inställning är gemensamt för alla mina 
intervjupersoner. Andra betydande element för att lyckas är kontakter, goda 
språkkunskaper och en tydlig målsättning. Svenska kyrkan och de svenska skolorna i 
utlandet är goda och möjliga arbetsgivare. Extra goda ser chanserna ut för den som är 
kantor. Kanske kan det kännas tryggt att börja i de sammanhangen.  
 
Kulturbistånd och att starta egna projekt kräver erfarenheter av att annat slag till 
exempel att man länge engagerat sig i en volontärorganisation eller solidaritetsförening. 
Som privatperson kan det dessutom vara svårare att få ekonomiskt stöd. Att jobba som 
lärare inom EU kommer förhoppningsvis bli lättare med tiden men är än så länge är 
förhållandevis nytt. Att Sveriges institutionella musikverksamheter skiljer sig från 
övriga Europas gör det inte lättare för just musiklärare men detta kan ju också komma 
att förändras genom EU:s strävan efter liknande skolsystem. Om de ska bli mer 
internationellt gångbara kanske man bör informera och engagera studenterna i högre 
grad. Varför talas det inte mer om detta på utbildningen?  
 
Som verksam lärare finns det goda möjligheter till utbyten med skolor utomlands. Det 
är ju framförallt på temporär basis men kanske kan vara en språngbräda till något mer 
långvarigt. 
 
Kan det finnas en risk att man som svensk och västerlänning missionerar ut våra ideér? 
Kan ett jämlikt utbyte äga rum? Hur kan man förhålla sig till detta och vilka 
erfarenheter och tankar finns hos mina intervjupersoner och i det jag läst?  Finns det 
gemensamma erfarenheter? Det hade det varit intressant att höra den andra, utländska 
partens tankar. Följande är den svenska sidans perspektiv. 
 
Intervjupersonerna kommer ur väldigt skilda sammanhang och det gör det svårt att 
generalisera men gemensamt för allihop är att de har tankar om detta. De förmedlar en 
medvetenhet och ödmjukhet. Ingen av dem verkar ha åkt utomlands för att frälsa. De 
har alla sett på det som ett utbyte där de själva vill lära sig och se nytt.  Det kanske finns 
en anledning till att så många svenskar har fått befattningar som medlare i 
världspolitiken.  
 
Kanske är vi räddare för att bedriva kulturimperialism än vi behöver vara? Kanske är vi 
svenskar just inte kända för översitteri? Att generalisera de västerländska människor 
som arbetar utomlands till imperialister är nog en aning förenklat. Att detta debatteras 
och diskuteras om i Sverige, är tydligt och förhoppningsvis så fortsätter samtalet.  
 
Bo Tobiasson berättar om det svåra i att vara den som har plånboken. Att tillgodose och 
lyssna till den andra partens önskemål och samtidigt bedriva projektet utifrån de 
förutbestämda kriterierna är inte okomplicerat. Projektets mål var ju delvis att 
strukturera en verksamhet utifrån ”vår” kunskap. Är det i så fall fel att stå för att vi har 
en kompetens i att strukturera och driva skolor? I Tobiassons fall känns problematiken 
igen i det utbytesprojekt Göteborgs Musikhögskola bedrev med en skola i Sydafrika (se 
litteraturdelen). Att den svenska parten betalar gör det förstås svårt att göra det helt 
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jämlikt. I vissa fall tackar fattiga institutioner ja till utbyten för att få ekonomiskt bidrag, 
fastän de skulle behövt pengar till något annat. Jag tycker i alla fall det verkar finnas en 
medvetenhet och ett engagemang från den svenska sidan att reflektera och granska sig 
själva i avseendet.  
 
Intressant att nämna är ju också att de sydafrikanska studenterna inte visade stort 
intresse för den svenska kulturen medan svenskarna var helt inriktade på de musikaliska 
kunskaper de såg chans till i Sydafrika. Utbytet i deras fall föreföll handla om andra 
saker, att komma till ett land med högre levnadsnivå är statushöjande och kan 
exempelvis öka möjligheterna till arbete.  
 
Både Ulrika Gustavo och studenten ”Hanna” vittnar om hur deras lärarroll skiljer sig 
från lärarnas i det landet de jobbat. Ofta söker vi oss till andra kulturer för att hitta det 
genuina och äkthet i musiken medan vi själva många gånger anses revolutionära i våra 
metoder. Då särskilt när det kommer till pedagogiken. Att utrycka sig själv, leka fram 
och bara ha kul med musiken kan göra att man stöter på patrull utomlands. Andra 
musikkollegor kan visa skepsis. Har vi kanske lite väl dåligt självförtroende om vår 
egen musikpedagogik?   
 
Jali Alagis M´byes exempel är intressant och full av komplexitet. Han beskriver delvis 
hur västerländsk missionering och turism har satt den inhemska musiktraditionen i träda 
men också hur samma västerland, i det här fallet Sverige, hjälpte honom att starta en 
musikskola eftersom politikerna i staden inte gjorde det. Därigenom möjliggjordes 
arbetet med att bevara och utveckla den inhemska musiktradition. Dessutom i och med 
M´byes djärva steg i en ny riktning att göra musiken mer tillgänglig över köns- och 
stamgränser, gör processen än mer komplex. 
 
Peroy Kirchner från Globträdet vänder upp och ner på jämlikhetsbegreppet och menade 
att det är vi västerlänningar som ofta är i underläge. Inte rent materiellt och ekonomiskt 
utan känslomässigt. Kirchner menar att vinsten är vår och att människor som lever i 
mindre utvecklade samhällen lär oss att ta vara på livet, kulturen, spontaniteten och 
glädjen. Vår bild av dessa samhällen är ytterst förenklad och förvanskad, menar han. 
Varför tenderas det alltid att handla om att jämföra materiell standard och ekonomiska 
resurser när vi diskuterar jämlikhet?  Att vi tappat nånting på vägen i och med vår höga 
levnadsstandard och konsumtionsjakt diskuteras inte lika mycket.  
 
Inger Ehliar blir behandlad som en gud i Japan men om hennes arbete ska lyckas så 
finns det inget utrymme för översitteri. Ödmjukhet är vägen. Då kan ett möte äga rum 
och personalen vill och kan tillgodogöra sig den nya kunskapen. Kersti Larsen 
kommenterar jämlikhetsfrågan med att Japan ju efterfrågar våran kompetens och söker 
sig till den. Att landet har liknande materiell standard gör risken för ojämlikt utbyte 
också mindre. 
Om mina undersökningsmetoder 
Det mesta i arbetet har kretsat kring att fråga och prata med människor.  På internet har 
jag också hämtat mycket information, men inte av vetenskaplig karaktär och inte heller 
har jag hittat mycket annan läsning som direkt svarar på min frågeställning. Däremot 
var det ju ganska lätt att hitta dokumentationer och rapporter kring utbytesprojekt. Min 
undersökningsmetodik har mestadels varit av social karaktär. Detta är ju både på gott 
och ont eftersom man är mer beroende av andra. Som tur är har jag mött väldigt 
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tillmötesgående och hjälpfulla människor. Min undersökningsmetodik fokuserar på 
intervjuerna. 
 
Beroende på personernas egna önskemål och vad som för dem förefallit smidigast har 
jag gått tillväga på olika sätt kring intervjuerna. De flesta av mina intervjupersoner finns 
ju utomlands vilket ibland har försvårat kontakten. Två intervjuer blev inte av. De svar 
jag fått mailade till mig har skilt sig extremt från varandra. Ett var uttömmande och 
välskrivet och bara att klippa in i arbetet och lämnade ju därmed mycket arbete för den 
intervjuade. Ett annat svar var väldigt fåordigt och jag förstår att det kan vara svårt att 
svara uttömmande och kanske hade jag inte varit tillräckligt tydlig med frågornas syfte. 
I det fallet upplevdes det kanske mer som ett tråkigt åtagande?  Denna problematik 
försvinner när man intervjuar live där man kan styra samtalet på ett helt annat sätt. Det 
blir en konstig och utdragen process via mail. Arbetsmässigt är det jobbigare att 
intervjua live men det är ändå att föredra. Dessutom är det ju spännande och härligt!  
 
Oftast höll jag mig till frågorna jag planerat och i den ordning de var tänkta men ställde 
även lite stickfrågor som dök upp här och där.  Kommentarer och små utrop av 
fascination från min sida har varit oundvikliga. Jag tror däremot inte att det kan ha haft 
någon negativ inverkan utan snarare tvärtom. Min enda telefonintervju var väldigt 
trevlig men häri ligger ju svårigheten att inte se intervjupersonen. Som tur var, var det 
en härlig atmosfär under intervjun och Inger Ehliar var väldigt bra på att beskriva 
muntligt. 
 
När jag antecknat en intervju har jag skrivit stolpigt med mycket ledord för att hinna 
med och så snabbt som möjligt försökt sammanställa den efteråt. För att sedan få en 
flytande och läsvänlig text av det så har jag i nästan alla intervjuer fyllt ut texten. Ju mer 
man redigerar texten under arbetets gång, desto större blir risken att man ändrar och 
kanske till slut förändrar det personen har sagt. Det ger mig en tankeställare när jag 
läser intervjuer i tidningar numera. Att spela in hade ju varit bra för den sakens skull 
men gett ännu mer arbete. Förhoppningsvis har jag förstått mina intervjupersoner rätt. 
Två tilltänkta intervjuer blev inte av och det är synd.  
 
Jag kommer fortsätta denna undersökning på privat basis. Ögon och öron hålls öppna 
efter allt som relaterar till en musikpedagogs vägar ut i världen. Jag kommer fortsätta att 
kontakta personer jag kan ha nytta och nöje av i min strävan fastän jag inte längre har 
en uppsats och en undersökning att skylla på.  Arbetet har på det sättet gett min 
drivkraft och mitt mod en skjuts. 
 
                                                       . 
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Bilagor 
 
Eftersom jag spenderat stor del av detta arbetet att leta information på nätet vill jag 
passa på att dela med mig av några av alla de webbplatser jag besökt som alla berör 
arbete utomlands eller starta eget: 
 
www.almi.se  
Kersti berättar om ALMI Företagspartner dit man kanvända sig för att få rådgivning och 
ekonomiskt stöd att förverkliga en affärsidé eller en produkt. Om man inte lyckas fullt 
ut med sin affärsidé så blir man heller inte återbetalningsskyldig. Det rör sig därför inte 
om några enorma summor men något för att komma i gång.   
 
www.mytellus.com  
Förmedling av volontärarbeten,stipendietips, arbeten och boenden utomlands. Som 
medlem får man mail med lediga jobb-annonser och tips om det mesta som berör arbete 
och boende i vida världen. Här finns också ett forum där man kan prata med andra och 
hjälpas åt att förmedla jobb och lediga boenden eller för att hitta en kompis att resa 
med. I senaste mailet förmedlades till exempel ett ledigt jobb på Svenska skolan i 
Teneriffa och volontärabete i Kosovo. 
 
www.sts.se   
STS arrangerar språkresor både till alper och till varma städer, stora som små. 
De söker ofta ledare till deras ungdomsgrupper runtom i Europa men även Canada och 
Australien. 
 
www.ef.com -//- 
 
www.pickingjobs.com  
Plocka frukt och vindruvor och även andra säsongsarbeten mestadels i Frankrike. 
 
www.seasonworkers.com  
Säsongsjobb mestadels inom turism i hela Europa 
 
www.internationalservices.fr  
Jobbannonser inom kryssning, hotell, restauranger och nöjesparker runtom i världen. 
 
www.anyworkanywhere.com  
Välj ett land, sök på ett jobb och se vad som dyker upp. Omfattande förmedling. 
 
www.syoguiden.com  
Består av fyra huvudavdelningar: 
1. Studier i Sverige 2. Studier i utlandet 3.Studier i utlandet 4. Arbete i utlandet.  
Volontärarbeten, andra arbeten, boenden och annat med hela världen som 
upptagningsfält. 
 
www.nomadjobs.se  
Jobba som engelsklärare i Thailand, Kina eller Centralamerika. Volontärarbeta med 
barn eller skogsbevaring i Central och Sydamerika. 
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www.adecco.com  
Över 6600 branscher i mer än 70 länder. En webbplats både för arbetsgivare att leta 
personal och för personer att komma i kontakt med företag som behöver personal. 
Uthyrning och rekrytering. Mest inom business.  
 
www.utsikt.nu  
Klicka på nån av följande kategori och hämta info om 1. College/universitet 
2. språkskolor 3. Jobb utomlands 4. Aupair 5. Äventyr 6. Volontärabete 7. Svenska 
förmedlare. Relevanta länkar finnes också. 
 
www.asw.waw.pl  
American school of Warsawa sökte musiklärare, Feb 07. 
 
www.jobline.se  
Sök på ett land och se vad som finns tillgängligt. Kräver medlemskap med inloggning. 
 
www.stepstone.se  
Sök platsannonser, via bransch och land, från mer än 30 länder runtom i världen. 
 
www.studentworklink.se  
Starta eget tips och annan hjälp och förmedling för studenter och nyutexaminerade. 
 
www.ud.se  
Regeringskansliet utrikesdepartement har mycket information om allt möjligt som har 
med utomlands att göra. 
 
www.coompanion.se  
Rådgivning till människor som vill starta företag. Rådgivning och stöd till kooperativt 
affärsutvecklande. 
 
www.kooperativutveckling.org 
En förening för kooperation och företagande till ett mänskligare samhälle. 
 
www.swedenabroad.com  
Regeringskansliet, ministry for foreign Affairs. Länkar till var och en av Sveriges 
ambassader utomlands. 
 
Lärarjobbförmedlingar med mera: 
www.totaljobs.com,  
www.wk.ask.com/web, 
www.jobweb.com/resources, 
www.e-teach,com, 
www.globalinkstutors.com,  
www.teachers.net/mentors/music,  
www.musicstaff,com,  
www.tes.co.uk, 
www.cois.org 
www.unishanoi.org-  (Engelsk skola i Hanoi) 
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Bistånds och- volontärverksamhet: 
www.globetree.org- Globträdet 
www.afrikagrupperna.se 
 www.volontar.nu  
www.människohjalp.se 
www.actionaid.se 
www.sida.se 
www.hscv.org- Help children in Vietnam. 
www.volontärresor.se 
www.ial.se - Långtidsvolontärer. 
www.kfuk-kfum.se 
 www.pbi.nu  -Volontärer i konfliktdrabbade länder,  
www.krf.se  -Kristna fredsrörelsen. 
www.unicef.org 
www.volontararet.nu Svenska kyrkans unga 
www.volontarbyrån.org 
www.stiftelsegatubarn.se 
www.ikff.se - Internationella kvinnoförbundet för frid och frihet 
www.kvinnoforum.se 
www.globeforum.com 
www.diakonia.se 
www.humana.org 
 
Webbadresser från kapitlet ”Lärarjobb utomlands”: 
www.skolverket.se 
www.swedishschool.org.uk  
www.si.se 
www.suf.c.se 
www.programkontoret.se/comenius 
 
Ulla Lehnberg på Unicefs hänvisningar: 
 www.forumsyd.org  
 www.globalportalen.org       
www.sida.se 
 www.unicef.org/employ  
 
Övrigt: 
www.upwithpeople.org 
www.svenskakyrkan.se/skut 
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Intervjufrågor 
 
1. Kort presentation av intervjupersonen. 
 
2. Hur hamnade du utomlands? Vad föranledde arbetet? Utbildning? Bakgrund? 
Intressen?               
    Erfarenheter?  
 
3. Kulturkrockar? Särskilda möjligheter och svårigheter?  
 
4. Vad vill du dela med dig av för råd till svenskar som vill jobba på liknande sätt som 
du själv?  
 
5. Kan vi som västerländska kulturarbetare ha ett jämlikt utbyte när vi kommer till en 
annan  kultur? Vad tänker du om ditt specifika arbete i det här avseendet? 
 
                         


