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Förord  

Uppsatsen som följer tar sin början i Ljusgården på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH). En tanke kommer seglande medan jag dricker mitt kaffe i lugn och ro.  

”Nästan alla studenter och lärare här är ju av samma sort. Svenska medelklassbarn som gått i 
musikskolan. Var är alla andra som förekommer i det svenska samhället?”  

Jag skriver mitt PM och läser några böcker och genomför intervjuer med fyra unga herrar 
som jag vill passa på att tacka. Ranj Shams, Konstantinos Prodromou, Mihail Dintchev och 
Jacek Onuszkiewicz, tack för er medverkan i min uppsats.  
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Sammanfattning 

 

Jag har valt att skriva om och söka efter faktorer som bidrar till att studenter med 
invandrarbakgrund i mindre utsträckning än svenskfödda studenter utan invandrarbakgrund 
väljer att studera musik på högre nivå. I min bakgrund definierar jag begreppen invandrare 
och person med invandrarbakgrund samt bearbetar frågor som musikläraryrkets status i 
andra kulturer och om det är klassbetonat att studera på konstnärliga högskolor i Sverige.    

Min huvudfråga är: 

- Vad finns det för faktorer som gör att studenter med invandrarbakgrund i mindre 
utsträckning än svenskfödda studenter utan invandrarbakgrund studerar musik på 
högre nivå? 

Och följdfrågorna är:  

- Har musikundervisningen i skolan påverkat deras val av profession? I så fall på 
vilket sätt?   

- Vad har yrken inom musik för status rent traditionsmässigt hos studenter med 
invandrarbakgrund, och hur har det påverkat deras val av utbildning? 

- Hur stor betydelse har klasstillhörigheten i valet att utbilda sig inom musik? 

Jag har använt intervju som metod och har intervjuat fyra unga män med invandrarbakgrund 
som studerar eller har studerat vid KMH. Jag kommer fram till att föräldrarna har stor 
inverkan i barnens yrkesval och instrumentval, samtliga intervjuade går emot sina föräldrars 
vilja i val av yrke eller instrument. Det visar sig också att flytten till Sverige har varit 
avgörande för de fortsatta musikstudierna på högre nivå för tre av de intervjuade.  



 

 

5 

Bakgrund 

Jag kommer nedan att redogöra för litteratur som jag läst och som berör mitt uppsatsämne. 
Först definierar jag orden invandrare och person med invandrarbakgrund samt andra ord 
synonyma med dessa som kommer att förekomma i min uppsats. En tidigare examinerad 
uppsats från KMH tar upp om musikundervisningens lektionsinnehåll påverkas när 
elevunderlaget i stor utsträckning består av invandrare eller barn till invandrare. Under 
rubriken status kommer jag att redogöra litteratur och statistik rörande studenters 
klasstillhörighet och ursprung på några av de konstnärliga högskolorna i Sverige.  

 

Vem är invandrare? 
Men vem räknas då som invandrare eller person med invandrarbakgrund? På internet i 
Wikipedia står det följande om man söker på ordet invandrare: 

Invandrare eller immigrant är benämningen på en person som flyttar in i ett land från ett 
annat land, enligt fastställda regler. Invandrare kan vara av flera olika kategorier, såsom: 
flyktingar, arbetsmarknadsinvandrare och anhöriginvandrare. 

Statistiska centralbyrån (SCB) har infört en definition av befolkningsgruppen personer med 
utländsk bakgrund som nära synonym till invandrare. Till denna grupp räknas personer 
vars båda föräldrar är födda utomlands. SCB säger också att; För att räknas som 
invandrare gäller att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år. 

I dagligt tal innebär ordet invandrare att en person är född utomlands och är folkbokförd i 
Sverige. Han/hon kan vara utländsk medborgare eller har svenskt medborgarskap. 
Invandrares barn som är födda i Sverige är inte invandrare. Beteckningen andra 
generationens invandrare eller liknande används ofta även om den förekommer i 
myndighetssammanhang. 

I SCB:s statistik använder man begreppen inrikes födda respektive utrikes födda. (Svenska 
Wikipedia: invandrare)  

Invandrare är alltså en person som flyttat från ett land till ett annat enligt fastställda regler 
och bestämt sig för att bo där i minst ett år. Jag kan alltså inte se på en annan person om 
den är en invandrare eller inte. Möjligtvis kan jag ana att vissa personer har 
invandrarbakgrund på deras utseende och namn men det är ju långt ifrån alla med 
invandrarbakgrund. Min kusin har flyttat till Belgien. Hon ska stanna där och jobba i minst 
ett år. Det innebär alltså att hon har utvandrat från Sverige och invandrat till Belgien. Min 
kusin är invandrare. Barn som blir adopterade från andra länder av svenska föräldrar är 
också invandrare. Men hur använder vi dessa ord idag? I texterna nedan står det att ord som 
invandrare och person med invandrarbakgrund har en dubbelbottnad mening i svenskan idag. 
Båda texterna är tagna från en och samma bok (Bigestans & Sjögren, 2001) och står skrivna 
bredvid varandra.  

Många elever känner sig utanför och tillhörande en i samhället avvikande grupp: invandrare. 
Benämningen invandrare placerar eleverna lägst i skolans status och står för begränsade 
framtida möjligheter. Kort sagt, alla vet eller tror sig veta att eleverna har problem. Oftast 
rör det sig om stereotyper och avspeglar den immanenta pedagogiken som finns i vår kultur 
och visar sig i skolan genom vårt sätt att tänka, fostra och undervisa barn. Lärare och elever 
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är omedvetna om hur starkt deras värderingar är förankrade i den mentalitet dvs den 
världsuppfattning och människosyn de har. (Parszyk, 1999:240, refererad i Lèon, 
2001:18) 

Av ovanstående diskussion framgår att begreppet invandrare genomsyrar det sociala livet i 
skolorna. Begreppet används, av både lärare och elever, för att beteckna en grupp elever som 
är problematiska för skolan. Detta sätt att nyttja ordet invandrare återfinns i den retorik som 
används i massmedierna och vardagsdiskussionerna i samhället. Ordet invandrare 
förknippas med en problematisk grupp, som oftare är arbetslösa, kriminella, fattiga, som 
måste integreras i det svenska samhället och som alltså för närvarande står ”utanför”. Ordet 
invandrare presenteras ofta som motpolen till svenskar med det resultatet att ”svenskar” och 
”invandrare” kommit att utgöra en så kallad ”binär opposition”- den som är svensk är inte 
invandrare, och den som är invandrare kan inte vara svensk. (Lèon, 2001:18) 

Texterna här ovan berättar om att ordet invandrare i dagens svenska betyder mer än enbart 
en person som flyttat från ett land till ett annat. Ordet beskriver en viss typ av 
samhällsmedborgare. Detta är viktigt att vara uppmärksam på. Det jag menar med 
invandrare är en person som flyttat från ett land till ett annat med avsikten att stanna där 
minst ett år. Personer med invandrarbakgrund och personer med utländsk bakgrund är de 
som har invandrat eller vars föräldrar invandrat till Sverige. Med ordet ”nysvensk” menas 
första generationens invandrare med svenskt medborgarskap. 

Vad kan då påverka personer med invandrarbakgrund när det gäller valet att studera eller 
inte studera musik? Är musikämnets uppbyggnad i den svenska skolan och den svenska 
musiklärarutbildningen för inriktad på svensk och västerländsk musikkultur? Och påverkar 
det inställningen till musik och musikyrket hos barnen med invandrarbakgrund på ett 
negativt sätt om musikundervisningen i för stor utsträckning fokuserar på det svenska 
kulturarvet och det västerländska sättet att uppfatta och bruka musik?  

 

Tidigare uppsats  
I examensuppsatsen (Holmqvist, 1999) Attityder till invandrarelevers hemspråkskulturer i 
musikundervisningen, som examinerats på KMH tar författaren upp detta till viss del. Där 
har han intervjuat fyra musiklärare om hur det är att arbeta på skolor där de flesta av barnen 
har invandrarbakgrund. Holmqvist ställer även frågan om innehållet i musikundervisningen 
påverkas av att ha ett mångkulturellt elevunderlag. Två av de intervjuade lärarna svarar att 
de uppmanar sina elever att ta med musik från sin egen ursprungskultur, men att det är svårt 
att få eleverna till att göra detta. De säger båda två att när eleverna själva ska ta med sig 
musik till lektionerna så blir det oftast den aktuella musiken som ligger på topplistorna. En 
av dem säger att han upplever att barnen kanske känner sig som ”djur i bur” och att de 
därför väljer att inte ta med sig någon musik. En annan av de intervjuade musiklärarna säger 
att den skola han jobbar på har policyn att förmedla så mycket svensk kultur som möjligt 
till barnen och att de inte skäms för det. Det framgår även av svaret att skolan han jobbar 
på tycker att det är viktigt med barnens hemspråkskulturer. En av musiklärarna betonar 
relevansen av att barnen får vara vad de är och vikten av att vi tar del av varandras 
kulturer. Men att det dock är viktigt att ge dem rötter i det nya landet och att de lär sig det 
svenska språket. Han säger också att musikläraren spelar en betydande roll i att förverkliga 
det syftet. Vidare menar han att det han ser som en av sina största uppgifter som 
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musiklärare, oavsett skola och elevunderlag, är att förmedla det svenska kulturarvet och att 
han lägger betoningen på det i sin undervisning.  

Anders Holmqvist intervjuar också en rektor på en skola där 70 procent av barnen har 
invandrarbakgrund. Rektorn beskriver begreppet kultur som så mycket mer än dans, sång, 
kläder och mat och menar att kulturen är svårgreppad, det är ett helt sätt att vara och 
förhålla sig till andra människor. Och att ursprungskulturen sätter så djupa spår i en 
människa att den aldrig helt kommer att försvinna. Han ser också därför att en skola med 
ca 50 olika kulturer aldrig skulle kunna göra alla kulturer rättvisa hur mycket de än försökte. 
Och han är helt emot resonemang av typen, du som är turk kan väl dansa lite turkisk dans 
och bjuda på lite turkisk mat på föräldramötet. Det vore jättetrevligt och gulligt! Han ser 
detta resonemang som ett hån mot dessa barn och deras kulturer. Det blir en ”djur i bur” 
mentalitet som kan upplevas som förnedrande. Men han markerar också att om barnen vill 
dela med sig av sina hemspråkskulturer så välkomnas de såklart att göra det. Eftersom denna 
rektor resonerar på detta sätt så har skolans policy blivit att förmedla det svenska 
kulturarvet och inget annat. Detta med motiveringen att skolan ligger i Sverige och för att 
skolan inte har de resurser som behövs för att tillgodose alla elevers hemspråkskulturer. Det 
ligger på varje lärares ansvar att integrera den svenska kulturen i sina respektive ämnen. 
Han pekar också på svårigheten med att alla lärare ska kunna undervisa på ett 
tillfredställande sätt i flera kulturer. För att kunna göra det skulle det krävas flera olika 
uppsättningar av lärare. Ansvaret att förmedla hemspråkskulturen till eleverna borde enligt 
honom ligga på föräldrarna.  

De intervjuade säger här att musikämnet just inte påverkas av att majoriteten av eleverna 
har annan kulturell bakgrund än svensk. Den ena av musiklärarna och rektorn betonar 
snarare vikten av att i huvudsak förmedla den svenska kulturen till dessa barn och att 
ansvaret för att barn med invandrarbakgrund ska lära sig om sina hemspråkskulturer ligger 
på föräldrarna. Musikämnet har även enligt en av de intervjuade en stor roll i 
integreringsarbetet av barnen med invandrarbakgrund.  

 

Status 
Boken Kultur förändrar (om konsten att gestalta mångfald) (Nordin, 2004) är en 
redogörelse av samtal som fördes på Stallet i Stockholm inför mångkulturåret. Där kommer 
en av diskussionerna in på status och vilken samhällsklass som lättare väljer att bli 
konstnärer. Där säger Måns Wrange, konstnär och professor på institutionen för konst på 
Konstfack att alla skapar men att professionellt skapande, inom den institutionella 
kulturvärlden definitivt är klassbestämd. Han säger att det är statistiskt bevisat och att det 
gjorts flertalet undersökningar som bekräftar att det är lättare att fatta beslutet att bli 
konstnär om man kommer från medelklassmiljö. Jag har sökt efter sådan statistik och 
funnit den på högskoleverkets hemsida. Där skriver högskoleverket (HSV) (Forneng, 2005) 
i en artikel att rekryteringen till de olika konstnärliga högskolorna som varit med i 
undersökningen är snäv. De skolor som ingått i studien är Danshögskolan, Dramatiska 
institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, Operahögskolan i 
Stockholm, Teaterhögskolan och Beckmans Designhögskola. Fortsättningsvis står det att 
studenter med arbetarbakgrund fortfarande är underrepresenterade på nästan alla universitet 
och högskolor, även om andelen har ökat de senaste åren. 34 procent av svenskarna har 
arbetarbakgrund medan 24 procent av landets högskolenybörjare har det. Vid de 
konstnärliga högskolorna kommer endast 12 procent från arbetarhem. Även studenter från 
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lägre tjänstemannahem och barn till företagare och jordbrukare är underrepresenterade. 
Överrepresenterade är istället studenter från högre tjänstemannahem. Hälften av 
studenterna har en sådan bakgrund jämfört med 28 procent på andra lärosäten. Skillnaderna 
mellan högskolorna är små. Kungl. Konsthögskolan har flest med arbetarbakgrund, 16 
procent. Beckmans Designhögskola har lägst andel, 9 procent.  

En orsak till snedrekryteringen är enligt analysen från HSV att konstnärliga utbildningar, 
liksom läkarutbildningen, är långa och svåra att komma in på. Många läser någon form av 
förberedande utbildning för att överhuvudtaget bli antagna eftersom konkurrensen om 
platserna är så hård. Ungdomar från arbetarhem väljer ofta kortare och mer yrkesinriktade 
högskoleutbildningar, till exempel högskoleingenjörutbildningen och lärarutbildningen. Även 
studenter med utländsk bakgrund är underrepresenterade på de konstnärliga utbildningarna, 
men inte lika kraftigt. 13 procent av konststudenterna har utländsk bakgrund medan 16 
procent av studenterna på andra universitet och högskolor har det. Dock står det i 
undersökningen att 17 procent av KMH:s studenter har invandrarbakgrund. Det innebär 
alltså att KMH har en högre andel studenter med invandrarbakgrund på sina utbildningar än 
övriga universitet och högskolor. Det framgår också av analysen från HSV att tio procent 
av studenterna på KMH har arbetarbakgrund medan 51 procent av studenterna kommer från 
högre tjänstemannahem.  

Från HSV:s statistik kan vi läsa att det är betydligt fler studenter från medelklass och högre 
tjänstemannahem än studenter med arbetarbakgrund eller invandrarbakgrund som utbildar sig 
på de konstnärliga högskolorna i Sverige. Men vem är arbetarklass idag? Goldstein-Kyaga 
(1995) redogör för en undersökning som hon gjorde under 1980- och 1990-talen då hon 
följde två klasser på högstadiet i Botkyrka. Samtidigt som allt fler svenskar går minst tre år 
i gymnasiet fylls lägre sociala skikt på med lågutbildade invandrare. Författaren refererar här 
till information från Skolöverstyrelsen. Vidare skriver Goldstein-Kayaga att även 
internationella studier visar på betydelsen av den sociala tillhörigheten när det gäller 
skolframgången. En OECD-studie med invandrarelever i Belgien, Frankrike, Tyskland, 
Luxemburg, Nederländerna, Sverige och Schweiz visar att den sociala tillhörigheten är den 
viktigaste förklaringen till bristande skolframgång. Social tillhörighet har t.o.m. större 
betydelse än det nationella ursprunget. 

 

Unga som bor med ensamstående föräldrar, arbetarbarn och barn till utrikesfödda är de som 
framförallt har mindre resurser. Dock tycks barn till utrikesfödda föräldrar i vissa avseenden 
kompensera sina bristande resurser genom höga utbildningsaspirationer. (Fransson & 
Lindh, 2004:49) 

… trots att barn med två utlandsfödda föräldrar har en lägre andel som går igenom teoretisk 
linje, så är andelen högre än för dem med två svenskfödda föräldrar på varje socioekonomisk 
nivå. Att andelen ändå blir lägre beror alltså på att andelen arbetare är så mycket större 
bland invandrarna än bland svenskarna. (Similä 1994 ur Franson & Lindh, 2004:49) 

I anslutning till dessa två ovanstående citat står det också att en studie av ungdomar födda 
utomlands visar att 60 procent av de tillfrågade trodde sig studera på högskola direkt efter 
gymnasiet och att detta är en högre andel än vad någon annan grupp av ungdomarna inom 
studien visade. Den sociala tillhörigheten spelar stor roll men bland vissa grupper är barn 
och ungdomar till utrikesfödda duktigare på att få iväg sina barn till universitets och 
högskolestudier.  
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Alltså invandrare hör många gånger till de lägre sociala klasserna med mindre resurser. Trots 
detta har barn till invandrare en stark intention till att studera på universitet eller högskola. 
Men de studerar inte musik eftersom dessa utbildningar liksom läkarutbildningen är långa 
och svåra att bli antagna till.  

 

 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga faktorer till att studenter med 
invandrarbakgrund i mindre utsträckning än svenskfödda studenter utan invandrarbakgrund 
väljer att studera på en svensk musikhögskola. Anledningen till att jag vill ta reda på det är 
för att det råder en viss snedrekrytering både bland studenter med arbetarbakgrund och med 
invandrarbakgrund på de konstnärliga högskolorna i Sverige i dag. Jag har valt att fokusera 
på studenter med invandrarbakgrund. Min huvudfråga är:  

- Vad finns det för faktorer som gör att studenter med invandrarbakgrund i mindre 
utsträckning än svenskfödda studenter utan invandrarbakgrund studerar musik på 
högre nivå? 

Följdfrågorna har blivit:  

- Har musikundervisningen i grundskolan påverkat deras val av profession? I så fall på 
vilket sätt?   

- Vad har yrken inom musik för status rent traditionsmässigt hos studenter med 
invandrarbakgrund, och hur har det påverkat deras val av utbildning? 

- Hur stor betydelse har klasstillhörigheten i valet att utbilda sig inom musik? 

Metod 

Jag har valt intervju som metod. Jag har intervjuat fyra studenter som har 
invandrarbakgrund och som studerar på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Jag 
har försökt att välja personer från olika delar av världen men det blev Europa med omnejd. 
Att det blev just dessa fyra unga män är för att jag visste om deras existens. Tre av de 
personer som jag intervjuat studerar eller har nyligen avslutat sina studier vid institutionen 
Musik Pedagogik Samhälle (MPS) på KMH . En av dem läser musiker med pedagogisk 
påbyggnad på institutionen för jazzmusik på KMH. Tre av de intervjuade har en bakgrund 
inom klassisk musik men det är två av dessa som utövar det och som har det som sin 
huvudsakliga musikgenreinriktning. En har jazz och underhållningsmusik som 
musikgenreinriktning och en spelar bulgarisk folkmusik. Jag valde intervju som metod därför 
att jag såg den metoden som given för att få svar på de frågor som jag söker svar på. I en 
intervju kan du komma in på sidospår som du kanske aldrig skulle se om du gjorde en enkät. 
Och sidospåren är viktiga eller rent av oumbärliga i den här undersökningen eftersom min 
fråga från början är väldigt öppen.  
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De frågor som jag ställde till de intervjuade är följande: 

• Vad går du för utbildning? 
• Var kommer du ursprungligen ifrån? 
• Fanns det någon särskild anledning till att du/dina föräldrar flyttade till just Sverige? 
• Vilket är ditt huvudinstrument och vilken genre musicerar du helst inom? 
• Vad var det som fick dig intresserad av musik, (familj/skola/musiklärare)? 
• Hur uppfattade du musikundervisningen i den svenska skolan när du växte upp? (Den 

frågan ställs utifrån när intervjuobjektet flyttat hit, annars frågar jag om 
musikundervisningen där personen i fråga gick i skolan. Om det existerade någon 
musikundervisning och i så fall hur den såg ut.) 

• Vad är det som bidragit till att du nu går på Kungl. Musikhögskolan tror du? 
• Varför vill du undervisa i musik? 
• Tror du att du hade utbildat dig eller jobbat med ett liknande yrke om du bott kvar i 

det land som du/dina föräldrar flyttat från? 
• Om du får spekulera fritt, vad tror du är orsaken till att det går så få 

nysvenskar/invandrare på lärarutbildningarna inom musik i Sverige? 
 

Det förekommer självklart följdfrågor på det som de intervjuade säger. Intervjuerna är 
bandade och finns i transkriberad form hos författaren.  

 

Resultat  

Intervjuerna som följer har jag sammanfattat till en löpande text där den intervjuade 
berättar i jagform. Detta för att få en mer löpande text och för att få bort mina följdfrågor 
som annars hade hackat upp texten. 

 

Intervju med Ranj Shams 28 mars 2007 

Jag träffar Ranj i konferensrummet på KMH men som nu har blivit tillhåll för Not och Bok. 
Vi sitter i en varsin del av en hörnsoffa. Vid tidpunkten för intervjun går Ranj sitt första år 
på musiklärarlinjen på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med klassiskt piano som 
huvudinstrument. Ranj är född i Irakiska Kurdistan och var ett och ett halvt år när han kom 
hit till Sverige. Under kriget mellan Iran och Irak jobbade Ranjs far som läkare i armén på 
den Irakiska sidan men han ville inte kriga för Saddam Hussein. De flydde till Sverige för att 
Ranjs far skulle slippa det tvånget.  

Ranj Shams 

Det var varken min familj eller någon i min närhet som väckte mitt intresse för musik. Det 
har funnits inom mig som en drivkraft. Och då har det varit främst att skapa musik, det är 
det som har varit mitt stora intresse. Hemifrån har jag väl kanske fått mest kurdisk 
folkmusik och lite arabiskt också, och det har varit endast genom att lyssna på en 
kassettbandspelare under barndomen innan cd:ns tid. Det är vad jag har fått hemifrån. 
Intresset för klassisk musik kan jag inte säga att jag fått från något annat håll heller, jag har 
fått söka upp det själv. För det första så vet man ju om att det finns något som heter 
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klassisk musik även om man är tonåring. Jag köpte skivor och så finns ju den klassiska 
musiken lite här och var på tv och i radio. Ju mer jag lyssnade på det och när jag gav det en 
chans, märkte jag vad det innehöll, och så blev det bara mer och mer det som jag drogs till. 
Det var väl en anledning till att jag sökte upp musikvetenskapen eftersom jag visste, att där 
får man plugga klassisk musik eller i alla fall få ett hum om det. Så innan jag började på 
Kulturama så pluggade jag musikvetenskap i ett år och där pluggar man ju främst klassisk 
musik och musikhistoria.  
 

Jag började väldigt sent med musiken, jag började spela piano när jag var 22 år och nu är jag 
25 år, men dragningskraften till musiken och musicerandet har funnits väldigt länge men jag 
gjorde ingenting åt det förrän då. Men så bestämde jag mig för att satsa på musiken 
helhjärtat. Så jag sökte till Kulturama och där fick jag hålla på med musiken på heltid. Där 
läste jag ett hopkok av olika inriktningar som jag själv valde, däribland komposition, piano 
och sång och då främst med klassisk inriktning. Målet var att senare söka mig till 
högskolestudier. Och en av mina bästa vänner går på Kungl. Musikhögskolan så det är nog 
han och Kulturama som bidragit till att jag läser här idag. Anledningen till att jag inte vågade 
ta stegat att läsa musik tidigare var kanske delvis på grund av de normer som råder. Att 
”musik inte är ett riktigt yrke”, det förekommer ju väldigt mycket både bland svenskar och 
bland kurder. Jag upplever ändå att svenskar är lite mera öppna inför det än vad kurder är. 
Och sen så är det mina föräldrar, jag tror att de inte riktigt har trott på vad jag vill med 
musiken men de har varit så illa tvungna att ändra sig just därför att jag har kommit in på 
den här utbildningen. Jag läser nu till musiklärare men min vilja är först och främst att skapa 
musik, men sen finns det ju en verklighet också. Man måste ha jobb och det är väldigt svårt 
att försörja sig som kompositör. Jag har jobbat lite som enskild instrumentallärare och gör 
det fortfarande, det är ju inte samma sak som klasslärare men det har ändå gjort att jag har 
fått känna på hur det känns att lära ut, och det tycker jag om, det känns givande. Det som 
är bra är ju också att utbildningen har 40 specialiseringspoäng som jag kan lägga på 
komposition.  
 

Jag vill ha min musiklärarexamen för jag tror att det leder till jobb men efter det om 
möjligheten finns kanske jag pluggar annat som komposition för det är främst det som jag 
dras till. Men det är även roligt att lära ut, det är givande att få människor att ta till sig 
kunskap. Det känns som att man gjort något bra. Musikundervisningen som jag fick i skolan 
har inte gett mig mycket. Men i årskurs två när jag var åtta år, kommer jag ihåg att vi fick 
lära oss noter. Vi lärde oss genom notrebusar och liknande. Det var ganska viktigt för mig 
för det satt kvar, även fast jag inte höll på med det. Så sen när jag själv skulle återuppta det 
utan lärare så mindes jag allt det där och det hjälpte mig väldigt mycket till att bli min egen 
lärare. Det kommer jag ihåg och det var viktigt men resten har bara handlat om att sjunga 
den svenska visskatten. Musiken i högstadiet gav absolut ingenting. Läraren satte på en 
skiva och så fick eleverna sjunga med. Det var musikundervisningen på högstadiet. 
Utövandet och valet av repertoar i musikundervisningen tycker jag var enkelriktad. Jag kan 
förstå att den svenska visrepertoaren är viktig, men att endast hålla på med den är för 
smalt. Det finns ju så mycket annan musik.  
 

Jag kommer att ta upp annan musik i min undervisning om jag får den friheten när jag blir 
lärare. Men jag skulle inte ta upp musik ifrån radiokulturen, det känns onödigt för den får 
ungdomarna med sig ändå. Men jag måste som lärare också tänka på att inte bara ta musik 
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som jag själv föredrar, för om mitt mål med undervisningen är att visa på en bredd inom 
musiken så måste jag även ta sådant som jag själv kanske inte lyssnar på. Klassisk musik är 
ju inte särskilt vanlig bland barn, men det är ändå viktigt att ta upp. Folkmusik från olika 
kulturer är också viktig att ta upp, och likaså jazz med allt vad det kan innebära. Det är 
speciellt viktigt idag, för att det finns så många olika kulturer i Sverige. Jag ser det som en 
del i integrationsjobbet att ta upp det, och då inte bara i ett mångkulturellt område eller 
skola utan även bland svenskar för att visa att det här finns i Sverige, folk som lyssnar på 
den här musiken finns i Sverige. 
 

Svensk kultur idag, är inte bara den svenska folkmusiken och folkdansen. Det är snarare 
svensk kulturhistoria. Jag vill inte förminska det på något sätt, för det är kulturhistoria och 
det är viktiga att ta upp men det finns mer aktuell kultur också. Men de forum som finns för 
mångkultur idag är skolan som jag ser det. Och sen finns det väl forum för de som är 
intresserade av just musik från olika kulturer också. Motargumentet skulle kunna bli att man 
inte ska påtvinga människor musik. Men hur man än vrider och vänder på det så är ju även 
radiokulturen påtvingad musik. Fast jag tror inte att den breda massan som lyssnar på det är 
medvetna om att det är påtvingat. Jag tror att de flesta ser det som att de själva väljer att 
lyssna på det, men det är inte riktigt så eftersom när media sätter ut ett utbud och väljer 
bort ett annat utbud så blir ju även det påtvingat. Sen kanske du själv väljer vad du vill lyssna 
på inom det utbudet men det är mycket annat som ligger dolt. Och att ta fram det skulle 
kunna ge ett ökat spektra för lyssnaren. Jag tror inte att den svenska skolan skulle göra alla 
dessa kulturer rättvisa om den började undervisa i den. För att göra det måste man ha full 
kunskap inom det. Men bara att spela upp någonting och säga att det här är därifrån och 
berätta lite om instrumenten som används och hur de används, så räcker det i alla fall på 
skolnivå tror jag. 
 

Om jag hade haft den musikundervisningen som barn så tror jag att jag skulle ha tyckt att 
det var spännande, för att det finns så många fler ljudbilder än en fröken som sitter vid 
pianot och en barnkör som sjunger. Jag tror att det är viktigt att ta upp det i de tidigare 
åldrarna för det tror jag formar inställningen till mångkultur längre fram i livet. 
Jag tror det skulle ha betydelse för att främja förhållandet mellan olika kulturer och minska 
fördomar. För om man lyssnar på en musik som man tycker är spännande så blir man ju 
intresserad av att prata med någon som utövar det eller lyssnar på det, och bara en sådan sak 
är ju en dörröppnare. Om du föreställde dig att det genomsyrade hela samhället, att alla 
kunde lite om olika kulturer och sådär så skulle det alltid finnas något att prata om mellan 
svenskar och folk från andra kulturer och även invandrare emellan. Det tycker jag är viktigt 
för det leder kanske vidare till att andra ämnen tas upp också, och det leder till ökad 
kunskap om varandra. 

 
Om jag bott kvar i Irak, tror jag inte att jag hade studerat för att arbeta inom musik så som 
jag gör här idag. Därför att om man under Saddams tid önskade söka sig till kulturella studier 
så var man tvungen att bli medlem i hans parti och svära sin trohet till Saddam. Och Saddam 
har alltid varit i strid med kurder och kurder är en minoritetsgrupp som kämpar för sin 
självständighet. Och om man söker sig över till den andra sidan och svär sin trohet till 
Saddam så blir man förbannad av sina egna. Och även om jag inte är religiös så är många 
kurder muslimer och inom islam är ju musik egentligen förbjudet. Men nu finns det en 
kurdisk musikhögskola som har funnits i ca 15 år.  
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Om jag ska ta in lite egna fördomar här och försöker svara på frågan varför så få kurder 
söker sig till högre musikstudier. Om man hårddrar det så är det två typer av kurder som 
kommit hit, de som har arbetarbakgrund och som öppnar tobaksaffärer, och så finns det 
akademiker. Och akademikerbarn söker sig normalt till mer utbildningar som har status, som 
läkare och ingenjör och mer naturvetenskapliga studier. Det tror jag är ganska vanligt för de 
som kommit från hela mellanöstern. Egentligen är det så att läraryrket har status inom den 
kulturen men inte musikläraryrket. Det är lärarna inom de naturvetenskapliga ämnena som 
har status. 
 
 

 Intervju med Konstantinos Prodromou den 30 mars 2007 

Konstantinos har studerat till pianolärare på kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Han 
kommer ursprungligen från Grekland men bodde i Stockholm med sina föräldrar som barn då 
hans föräldrar jobbade i Sverige. De flyttade tillbaka till Grekland och Konstantinos växte 
upp där. Nu bor Konstantinos här i Sverige sedan några år tillbaka. Intervjun äger rum 
utomhus på en kaj vid Gamla Stan. 

Konstantinos Prodromou 

Jag jobbar nu som pianolärare efter att ha utbildat mig till det vid kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm. Jag undervisar och spelar mest i den klassiska genren men spelar även lite jazz, 
blues, populärmusik, visor och etnisk musik alltså folkmusik. Jag har alltid varit intresserad 
av estetiska och konstnärliga ämnen. Men jag vet inte vad som fick mig intresserad av just 
musik men däremot så vet jag hur det gick till när jag valde pianot. Jag växte upp i Grekland 
men jag föddes och bodde i Stockholm när jag var liten. Och jag har ett minne av att jag går 
med min pappa i köpcentrumet Ringen i Skanstull. Och där i mitten av det köpcentrumet 
fanns det förut en vit flygel. Och jag minns att jag blev väldigt nyfiken på den och visste 
inte riktigt vad det var för något, men så glömde jag bort den. Och sen när vi bodde i 
Grekland så ville jag gå på musikskolan och då valde jag synt från början och sen började jag 
spela piano. Och när jag sen flyttade tillbaka till Stockholm och var ute på stan en dag så 
såg jag den där flygeln igen och så mindes jag att jag varit där förut. Det blev som en aha-
upplevelse och jag tänkte att nu kan jag ju spela piano. Jag tycker om själva möbeln, 
instrumentets utseende. Jag tror att det var det som gjorde att jag ville spela det.  

När jag sa till mina föräldrar att jag ville spela piano så var det inte så populärt. De ville att 
jag skulle spela bosoki som är ett folkmusikinstrument i Grekland och liknar en luta. Eller så 
skulle jag spela klarinett eller fiol som också används mycket i grekisk folkmusik. Och jag 
fick inte spela klassisk musik utan det skulle vara folkmusik. Möjligtvis hade jag fått spela 
dragspel men inte piano. Men jag ville absolut spela piano, så då blev det en kompromiss 
och jag började spela synt. Men jag bytte senare och började spela piano i alla fall. Men det 
var min pappas sorg att jag inte ville spela något mer folkligt instrument så det är därför jag 
spelar dragspel, det är för min pappas skull så jag kan spela musik som mina föräldrar tycker 
om. Mina föräldrar bor på fastlandet i en liten by, de flesta är lågutbildade så det kanske inte 
är så konstigt att inte konstmusiken har slagit igenom där, det är annorlunda i Athen. 

Jag spelar även kontrabas och så har jag försökt att spela trumpet också men jag 
misslyckades totalt.  Så jag håller mig till piano, dragspel och kontrabas. Det var nog ingen 
person i min omgivning som fick mig intresserad av musik särskilt med tanke på att ingen i 
min släkt håller på med musik eller konst överhuvudtaget och ingen i byn som jag kommer 
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ifrån heller. Jag vet inte hur det ser ut nu men i byn jag kommer ifrån så sågs som något 
väldigt märkvärdigt mitt musikintresse, jag blev känd som: ”där är han som spelar musik”. 
Jag vet inte varför de inte håller på med musik, men jag var den första. Där jag kommer 
ifrån i Grekland så utbildar man sig till något och sen jobbar man som det resten av livet. 
Det är någonting ovanligt i Grekland att man pluggar och byter yrke. Och musiker är inte så 
fint, det var inte det på 80-talet i alla fall, jag vet inte hur det är nu. Det var ju inget riktigt 
jobb, man kanske spelade på några festivaler eller på bröllop på somrarna men det var inget 
man jobbade med. De flesta vill bli akademiker, musik kunde man inte ha som yrke. 

Jag föddes i Sverige men har gått i skolan i Grekland och det blev faktiskt en kulturkrock för 
mig att se hur skolan fungerar i Stockholm. När jag gick i skolan i Grekland så hade lärarna 
en helt annan status. I Sverige får obehöriga jobba som lärare, det hade aldrig ha fungerat i 
Grekland. Där låter det lika illa som att en obehörig kirurg skulle operera. Och i och med det 
så har lärarna en annan status. Man kunde ifrågasätta läraren när jag gick i skolan men man 
hade en helt annan respekt. Och det jag ser här i Sverige är att det blir för stökigt och det 
blir en kompisrelation med läraren som inte alltid är positiv. 

Det jag upplever väldigt starkt är att, inte bara i skolan utan även som invandrare pratas det 
väldigt mycket om vad man har för rättigheter. Men det pratas väldigt lite om vad man har 
för skyldigheter, det är inte lika självklart att man får den informationen. Det är bra att 
invandrare vet om sina rättigheter, men jag personligen mår inte bra av att inte veta hur det 
fungerar i Sverige. Jag vill behålla min kultur men samtidigt vill jag passa in i samhället. Jag 
vill även känna till alla koder så att jag verkligen kan bli en del av samhället och kunna 
framföra mina åsikter. Jag har fått söka reda på det på egen hand. Hur är den svenska 
kulturen? Det var inte så självklart att man fick den informationen och det har jag 
verkligen saknat.  

Det är samma sak i skolan när jag undervisar, eleverna kan allt om sina rättigheter men 
väldigt lite om sina skyldigheter. Om jag fick kombinera det bästa ifrån grekisk och svensk 
skoltradition så skulle jag vilja ha mer makt och befogenheter. Om det är en elev som inte 
sköter sig och som är stökig och som förstör undervisningen och jag inte kan förbättra 
situationen via ett pedagogiskt sätt så skulle jag vilja kunna ta till andra metoder som att till 
exempel ringa föräldrarna eller liknande. Men det måste ju kunna gå på något sätt att 
förhindra att några få elever ska förstöra för de elever som vill lära sig. 

I Sverige finns den kommunala musik och kulturskolan där barnen får lära sig musik, dans 
och allt möjligt. Det finns inte i Grekland, där finns det bara privata skolor där man får 
betala för undervisningen, och det anser jag är negativt. Jag tycker om det här systemet när 
kommunen är med och betalar så att det blir billigare för familjerna. Det finns 
musikundervisning i skolan i Grekland men vill man lära sig att spela ett instrument så får 
man göra det på sin fritid och då går man på de privata skolorna precis som jag har gjort. 
Men däremot det som var bra där var att man fick två timmar i veckan, en timma som var 
instrumentalundervisning och en timma musikteoriundervisning. I Sverige så får man en 
lektion i veckan på 20 minuter och eventuellt spela i en ensemble. Så jag tycker i och för 
sig att man får mer i Grekland i alla fall på 80-talet när jag gick där. 

Det här med instrumentalundervisning i grupp kan man ju diskutera, det finns både fördelar 
och nackdelar med det. Det jag har upplevt här i Sverige är att man vill få in så många som 
möjligt på kulturskolorna. Och ändå finns det barn som får stå i kö. Och ibland så får de stå i 
kö i flera år och just därför så har man börjat med gruppundervisning. Då är det fyra till sex 
stycken barn som är där samtidigt för att lära sig spela och de har 40 minuter i veckan. Det 
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har sina fördelar och nackdelar. Det är till exempel lite jobbigt för de elever som har lätt för 
sig och som är snabbare än andra, för de får då vänta på dem som det tar lite längre tid för. 
Det har ju många fördelar också, man spelar i en ensemble där man lär sig samarbeta, lyssna 
och spela inför andra. Det är brist på resurser och då blir det så att vi måste få in så många 
elever som möjligt på så kort tid som möjligt.  

Jag har både upplevt motsättningar och fördelar med att ha en annan bakgrund än svensk. 
Det har hänt att jag i min undervisning har kunnat förstå elever som kommer från ett annat 
land lite bättre än mina kollegor. Om jag ska ta ett exempel så var det en kollega till mig 
som blev väldigt arg på sin elev och eleven som kom från ett land kring medelhavet tittade 
ner i golvet när min kollega skällde på honom. Och då blev min kollega ännu argare och 
skrek till honom att du ska titta mig i ögonen när jag pratar med dig. Jag gick fram och 
pratade med henne efteråt för att förklara för henne att anledningen till att han inte tittade 
henne i ögonen var för att visa henne respekt. Så det har varit så att jag har kunnat förstå 
och bemöta elever och deras föräldrar på ett annat sätt. Till exempel så kan en förälder till 
ett svenskfött barn ringa till mig och säga att lilla Kalle här har fått alldeles för mycket 
läxor medan en förälder till en av mina elever som är från ett annat land säger att om lilla 
Mehmet inte sköter sig så vill jag veta det.  

Jag minns en gång, jag hade precis avslutat en grupplektion i piano det var fyra elever som 
spelade samtidigt. Så kom föräldrarna för att hämta barnen bland annat en pappa som kom 
ifrån Turkiet och en pappa som kom ifrån Skåne. Och pappan från Skåne frågade sitt barn 
hur det hade gått, om lektionen hade gått bra medan pappan från Turkiet frågade mig om 
hur lektionen hade gått. Pappan från Turkiet ansåg att det var jag som skulle avgöra om 
lektionen var bra eller inte. Pappan från Sverige tyckte att det var självklart att det var 
barnet som skulle avgöra om lektionen varit bra eller inte. Där ser man en skillnad. 
Personligen tycker jag att det ska vara lite både och. Det är ju väldigt individuellt men jag 
har märkt att föräldrar som har en annan bakgrund än svensk är lite mer engagerade i barnet 
och dess prestationer och utveckling. Jag upplever det så i alla fall att i Sverige måste allt 
man gör vara kul. Men vissa gånger när man ska undervisa så måste man lära sig även fast 
det inte är så kul och det kan bli ett problem. 

Det har varit min egen vilja att utbilda mig och jobba inom musik som varit bidragande till 
att jag läst en högre musikutbildning. Jag har alltid velat jobba med musik men viljan till att 
undervisa kom för några år sen innan jag började plugga. Till en början ville jag bara spela 
men när jag träffade min pianopedagog här i Sverige och såg hur hon jobbade så blev jag 
inspirerad att undervisa.  

Jag trivs med att undervisa. När jag började jobba så fick jag både elever som kunde spela och 
elever som var nybörjare och nu efter några år så har jag fortfarande kvar vissa av eleverna 
som började hos mig, och bara det att se och höra dem spela nu är roligt för jag mins när vi 
träffades första gången. Vissa hade aldrig förut sett en klaviatur, och vi började med ett 
finger i taget och spelade Blinka lilla stjärna och nu när jag ser dem spela lite mer 
avancerade saker och ser dem skapa så tänker jag lite egoistiskt faktiskt att det här har jag 
skapat, nu spelar hon det här stycket och jag har lärt henne det. Jag förverkligar mig själv 
genom det. Men samtidigt så vill jag ju också spela men jag spelar ju med mina elever, jag 
tycker om att undervisa, det känns rätt. 

 Jag skulle ha jobbat som pianopedagog idag även om jag bott kvar i Grekland. Det finns ett 
musikkonservatorium som ligger i Tesaloniki som är andra största staden i Grekland och så 
finns det andra musikhögskolor som är statliga och så kan man läsa till musikolog också, 
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alltså musikvetenskap. Men jag hade jobbat som pianopedagog tror jag. Jag hade inte jobbat 
inom skolan men jag hade jobbat på en sådan musikskola som jag själv gick på när jag var 
liten.  

Om jag skulle gissa en anledning utifrån mitt grekiska ursprung till att det går få svenskar 
med invandrarbakgrund på högre musikutbildningar så tror jag att en stor del av de 
invandrare som bor i Sverige idag har som mål att flytta tillbaka igen till sitt hemland, det 
hade i alla fall mina föräldrar när de bodde här. Dom var ju här för att göra lite pengar och 
bygga en bra ekonomi och sen flytta tillbaka till Grekland. Vill man jobba här och sen 
komma tillbaka till sitt land så vill man ju inte jobba som pedagog, för det tjänar man inte så 
mycket pengar på, det kan vara en anledning. Sen tror jag att andra generationens 
invandrare har adopterat det svenska sättet att tänka och på universiteten är det ju många 
med invandrarbakgrund som pluggar olika ämnen.  

 

Intervju med Mihail Dintchev 2 april 2007 
Vid tiden för intervjun går Mihail sitt tredje år på rytmikutbildningen på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm. Han kommer ursprungligen från Bulgarien men har även bott 
i Finland. Mihails huvudinstrument var från början gitarr men nu spelar han ett Bulgariskt 
folkmusikinstrument som heter Tambora som även det är ett stränginstrument. Mihail har 
även studerat musik på en högskola i Bulgarien. Under intervjun så sitter vi utomhus utanför 
B-huset på KMH:s område.  

Mihail Dintchev 

Det var en process som framkallades i och med det att jag flyttade från Bulgarien som 
gjorde att jag började spela tambora. Jag hade hållit på med diverse musikstilar då när jag 
spelade gitarr, men jag kände att jag inte riktigt hörde hemma där. Men det har varit 
intressanta forskningar som jag lärt mig väldigt mycket av. Jag upptäckte att den Bulgariska 
musiken påverkade mig väldigt starkt varje gång jag hörde den. Jag märkte också att jag 
hade lätt för den och dess udda taktarter. Det gick en tid och jag gjorde inte så mycket åt det 
men så en dag kände jag att jag var tvungen att ta itu med det här. Jag upplevde att jag 
landade i den musiken, att jag hörde hemma där. Detta hände för sex, sju år sedan och det 
var då jag köpte en tambora.  

Jag började spela och lära mig på egen hand men efter ett tag så åkte jag till Bulgarien och 
fick lektioner. Där fick jag lära mig den rätta tekniken och hur man behandlar instrumentet. 
Att åka tillbaka till Bulgarien och läsa där var triumfen av det här med att ta itu med mina 
rötter och den bulgariska folkmusiken. Jag ville ägna ett år åt det och gå in på det på djupet. 
Så jag åkte dit och ordnade en studieplats på en musikhögskola och studerade dans, sång, 
tambora och spelade i orkester.  

Det var väldigt intressant att komma tillbaka till Bulgarien och upptäcka den väldigt stora 
skillnaden. För det första hur skolan ser ut det finns inte samma möjlighet till övningsrum, 
det är mycket mindre och mycket mera eländigt. Om man jämför med KMH så kan man i 
större utsträckning påverka sin utbildning och sina kurser och hur man redovisar dessa. 
Sverige är på det sättet mycket längre fram. I Bulgarien är det snarare så att man läser 
metodik och pedagogik ur en bok som man följer och läraren föreläser och man skriver upp 
som att det bara finns en sanning. Så det är väldigt styrt och stelt och gammaldags. Men de 
försöker att öppna sig och ta influenser från annat håll. 
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Jag har fått intresset för musiken av mina föräldrar, särskilt min mamma. Det var hon som 
frågade om jag ville spela något instrument och då valde jag gitarr. Undervisningen ägde rum 
på någon sorts kommunal skola. Det fanns en folkmusikavdelning och en klassisk avdelning 
och man kunde spela lite vad men ville.  

När jag gick i skolan i Bulgarien så var det ju kommuniststyre och det går ju nästan inte att 
jämföra med den Svenska undervisningen, jag har ju jobbat som musiklärare i Sverige innan 
jag började här på musikhögskolan. Musikundervisningen i skolan var hemsk på den tiden i 
Bulgarien, det handlade inte om att väcka någon musikalitet hos barnen utan det var läraren 
som bestämde vilka sånger man skulle sjunga. Man fick inte spela på något instrument. Vi 
satt i våra bänkar och hade aldrig riktigt någon rörelse. Det här var i de lägre stadierna. På 
högstadiet och gymnasiet minns jag att vi sjöng några sånger som vi skulle kunna och så 
spelade läraren piano ibland och så var det någon bok som vi läste ur om musik men det 
fastnade liksom inte på något sätt. 

Jag tyckte det var tråkigt och jag höll på att tappa lusten för att spela gitarr också eftersom 
man spelade mycket efter noter och bara klassisk musik. Så jag gick i tre år och sen var jag 
ganska trött på det men tack vare några kompisar så fortsatte jag att spela. Om man jämför 
med Sverige så är det ju något helt annat både med material och lärarnas funktion och 
synsätt om vad som ska göras. Man får prova på instrument och man får tänka själv och 
upptäcka det som är roligt med musiken. 

Musiklärare har väldigt låg status, det är hemskt att det är så. För det första så är det väldigt 
lågt avlönat, lärare har låga löner där. Jag lärde känna en kille där som jobbar som lärare. 
Han tyckte att det var enormt svårt att motivera elever och hela systemet, och så jobbade 
han för jätte lite pengar och har svårt att klara sig. Jag hoppas att det är något som kommer 
att förändras med tiden. Med musiker är det så att det finns ett bulgariskt ordspråk som 
säger att: ”En musiker kan inte försörja ett hem”. Det är ett gammalt ordspråk men många 
använder det fortfarande även om det inte är hela sanningen men det är väldigt svårt att 
klara sig, svårare än här. Av alla mina kompisar som höll på med musik och det var många 
så är det bara en som har fortsatt att göra det. Men samtidigt så finns det människor som 
lever på musiken på heltid men det är en viss elit. Under kommunisttiden så stöttade 
regimen folkmusikerna av någon konstig anledning så folkmusikerna och folkdansarna levde 
väldigt gott. Men sen när regimen föll så var plötsligt alla folkmusiker arbetslösa. Bulgarien 
är ett land där det har hänt väldigt mycket under de senaste åren.  

Yrken inom musik har låg status i Bulgarien därför att det är svårt för människorna där att 
få ekonomin att gå ihop. Man måste jobba och slita och då har man varken tid eller 
ekonomi att ägna åt kultur eller att gå på en konsert. Samtidigt så har ju alltid musiken en 
viktig roll även i de tyngsta perioderna i ett lands utveckling för det är ett andligt väsen och 
något som man inte kan vara utan. Så det har låg status men samtidigt så behövs det så pass 
mycket, det är någonstans där emellan. 

Det är väl kärleken till musiken som tagit mig hit, det måste det ju vara. Det har ju varit 
vissa tidpunkter i mitt liv för länge sedan då jag tvivlat och påverkats av andras åsikter. 

Mina föräldrar till exempel, även om det var de som ville att jag skulle börja spela så har de 
inte stöttat mig direkt i min vilja att hålla på med musiken. Men de har ändrat sig nu när jag 
går på Kungl. Musikhögskolan. Det är väl kärleken till musiken och människor som jag har 
träffat som har inspirerat mig. 
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Även här finns det ju föräldrar som inte stöttar sina barn. Men jag har nog fått kämpa mera, 
jag har nog fått göra saker som de svenska lärarkandidaterna här på skolan inte har behövt 
göra. När jag kom till Finland så gick jag på folkhögskola och sen var det dags för mig att 
ordna mitt uppehälle och bara det att jag kom ifrån Bulgarien så var det ju väldigt krångligt 
med visum och så. Min väg var väldigt klar och det var att jag skulle hålla på med musik 
men för att kunna göra det så fick jag ta ett vanligt jobb och jobba på en fabrik i några år 
för att jag skulle få uppehållstillstånd för att sen kunna gå min väg och hålla på med musik. 
Medan mina jämnåriga övade och utveckla sig så fick jag kämpa för att bli finsk 
medborgare. Mina föräldrar kunde ju inte stödja mig med sina löner från Bulgarien så jag fick 
ju ta hand om mig själv.  

Det var lite senare som jag upptäckte min pedagogiska fallenhet. Jag trivs i den rollen det 
var något som jag liksom snubblade över. Jag ville hålla på med musik och bli musiker men 
så fick jag prova på att undervisa och ju mer jag fick hålla på med det ju mer intresserad blev 
jag. Men det var åren då jag jobbade som musiklärare och när jag gick på folkhögskola här i 
Sverige och mötte rytmiken som fick mig att söka den här utbildningen. Jag tyckte det var 
väldigt spännande och intressant. Och det här med rörelse och dans är jättebra för det har 
gjort så bra saker med mig. Det är många saker som jag tycker är bra och inte minst att 
KMH är ett bra forum för mig att träffa folk att spela med. Det var inte så självklart att jag 
skulle bli lärare från början men så upptäckte jag rytmikmetoden. Den ser till hela 
människan. Man jobbar med både det fysiska, intellektuella och det emotionella hos 
människan och det bygger mycket på upplevelse. I upplevelseinlärning börjar man i 
upplevelsen och sen söker man det intellektuella och det teoretiska och så vidare. Rytmiken 
jobbar från många olika synvinklar. 

Jag skulle vilja åka till Bulgarien och undervisa i rytmik för det finns ingen rytmikutbildning 
där. Det skulle vara väldigt spännande fast jag vet inte riktigt om jag skulle flytta dit 
permanent. Men visst skulle jag vilja undervisa och det är lite smått på gång också. 
Universitetet i Blagoevgrad (sydvästra Bulgarien) som har musikutbildning har träffat Eva 
Wedin och hon har fått visat lite rytmik och de är väldigt intresserade av den metoden och 
vill undersöka hur man kan använda den när man lär sig folkdans.  

Jag har ställt mig frågan många gånger om jag hade fortsatt med musiken om jag inte flyttat 
från Bulgarien och försökt svara på men man kan ju inte veta. Någonting säger mig att jag 
inte hade kunnat göra det, jag hade inte haft samma möjligheter. Och så hade mina föräldrar 
haft så starkt inflytande på mig att de hade övertygat mig om att göra någonting annat. 
Men det är ju svårt att säga för man vet inte vilka människor man hade mött eller vad som 
hade hänt. Men det skulle nog inte ha blivit musik på samma sätt som här. 

Möjliga anledningar till att det går så få svenskar med invandrarbakgrund på högre 
musikutbildningar i Sverige idag kan ha att göra med vilken funktion musiken har i deras 
kultur. Det kan också ha att göra med integration. Det kan handla om att man inte vet vad 
det innebär att gå på en musikhögskola. 

 



 

 

19 

Intervju med Jacek Onuszkiewicz den 2 april 2007 
Jacek går sitt tredje år på musiker och spelar trumpet. Han läser också in en pedagogisk 
påbyggnad för att kunna undervisa i instrumentet. Jacek går på institutionen för jazzmusik 
och spelar mest underhållningsmusik men är klassiskt utbildad från början. Jacek kommer 
ursprungligen från Polen och flyttade till Sverige för 11 år sedan. Jaceks pappa är musiker 
och jobbade som det i Sverige när Jacek var liten. Under tiden Jacek bodde i Polen så hade 
hans familj det gott ställt ekonomiskt just för att pappan jobbade i Sverige. Intervjun äger 
rum utanför KMH i Stockholm.  

Jacek Onuszkiewicz 

Jag bytte genreinriktning för att det finns mest jobb där. Först gick jag på Musikhögskolan i 
Örebro och när jag gick där första året så läste jag klassiskt, men killen som gick 
jazztrumpet hoppade av och eftersom jag har spelat lite jazz förut så blev jag tillfrågad om 
jag ville gå även den linjen. Sedan blev det bara mer och mer afromusik för min del. Jag övar 
ändå klassiskt, alltså på ett klassiskt sätt, det gör man ju. Men jag spelar inte klassiskt 
förutom i orkester. 

Det var nog min pappa som fick mig intresserad av musik, han är också musiker. Han spelar 
trumpet men mest trummor. Mina föräldrar skickade mig till att gå på en musikgrundskola i 
Warszawa och där började jag spela klassiskt piano när jag var sju år gammal. Jag spelade 
piano tills jag var 12 eller 13 år men bytte sen till trumpet. Min pappa ville inte till en 
början att jag skulle bli trumpetare för han är trumpetare själv och vet hur jobbigt det är, 
och det är jobbigt. Det är ett instrument som kräver att man övar varje dag och som är 
krävande på en massa olika sätt. Han ville att jag skulle bli ackompanjatör det var därför jag 
gick på piano. Men han förstod tillslut att jag inte skulle bli pianist. Men han ville absolut 
inte att jag skulle bli trumpetare men nu har han ändrat sig för det är det jag gör. 

Kommunisttider i Polen gjorde att jag bytte instrument. Dom tycket att jag var för dålig på 
piano vilket jag inte var för jag vann en ungdomstävling det året där man spelade Chopin. 
Antar att det var någon som mutat rektorn så att deras barn skulle få min plats. Så de sa att 
antingen byter du instrument eller så får du sluta. Men sen sparkade de mig från skolan ändå 
för att de tyckte att jag var omusikalisk. Det kan man inte förstå när man går här, folk 
fattar inte hur bra dom har det här. Det är mycket strängare undervisning i Polen. I Sverige 
ska allting vara kul och roligt men i Polen var det elitistiskt och man skulle träna tills man 
var världsbäst. Så var det för mig, det fanns inget medel på den skolan. Endera var du bäst 
eller så fanns du inte. Det är lite så fortfarande i Polen. Det finns andra skillnader också och 
det är att barnen är äldre i Sverige när man börjar spela. Utvecklingen hos en elev är mycket 
långsammare här än vad den är i Polen på det sättet att där är det strängare och man måste 
öva mer, och övar man mer så blir man ju bättre. Här i Sverige så är det bara 20 minuter i 
veckan vilket du inte hinner göra någonting på och man spelar bara låtar. Det är inte som i 
Polen där man börjar mer med teknik och skalor, här kör man bara och säger ingenting 
förrän det börjar bli problem. I Polen så måste man göra rätt från början. 

Fast jag undervisar på svenskt sätt, alltså jag lirar mycket med dem. Men jag försöker att 
vara lite mer sträng och kräva lite mer än vad kanske många andra gör. Jag skäller inte ut 
dem om de inte har lärt sig, men jag säger till dem att  vill man hålla på med det här så måste 
man göra sådant som inte är så roligt. Men efter att jag har gjort det där tråkiga så kan jag 
göra det här roliga. Det sa de inte till mig i Polen, det är stor skillnad. De berättade aldrig för 
mig varför jag skulle spela alla skalor, jag fattade aldrig det. Man satt mer som en robot och 
gjorde det bara. I Sverige musicerar man mera och gör mer av musiken när man jobbar med 
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nybörjare. I Polen handlar det mest om att det ska vara rätt. Rätt fingersättningar, rätt 
teknik vilket jag tycker är bra men inte så strängt som det är där, det är för strängt. I 
Sverige måste man hålla sina elever intresserade hela tiden, de måste tycka att det är kul. I 
Polen ska eleverna bara göra så som de blir tillsagda. Jag skulle vilja ha någon slags blandning 
mellan det svenska och det polska lärosätten. Lite mer svenskt och lite mindre polskt. Det 
som man har i Sverige är jättebra för att mer människor spelar här än i Polen. Jag vill 
undervisa för jag vill förmedla min kunskap till små barn. För att jag har så mycket kunskap 
inom mig och jag tycker om barn (snälla barn). Jag känner glädje när man har visat sin elev 
något och eleven går hem och övar och kommer tillbaka och det funkar. Jag ser det som 
självförverkligande. Jag vill jobba på kulturskola kanske 40-50% och sen spela resten. Jag 
behöver inte absolut jobba på en kulturskola men jag vill ha några elever. 

Jag har fått kämpa mer än vad mina jämnåriga här har gjort. Här i Sverige får barnen själva 
välja om och vilket instrument de vill spela, sen har de spelböcker som ”pianot och jag” 
med roliga låtar. När jag började spela så var det mycket skalor och etyder som man satt 
och spelade. När jag kom hem från skolan så övade jag två timmar, spelade skolor och 
etyder och tittade genom fönstret när de andra barnen lekte. På den tiden var det mina 
föräldrar som var drivande i mitt musicerande. Men det har ändå varit OK för mig, jag 
kanske inte förstod det i början men nu är jag jätteglad för att jag spelade och övade så 
mycket när jag var liten.  

Jag kom hit till Sverige när jag var 15 år. Jag flyttade hit själv först och pappa var kvar i 
Polen eftersom min mamma just hade dött, han var tvungen att sälja sin firma och så där. 
Så jag flyttade hit själv till en av min pappas bästa vänner i Halmstad och bodde där. Och 
där gick jag i en förberedelseklass i ett halvår för jag hade glömt bort all svenska. Jag bodde 
nämligen i Östersund tills jag var tre år gammal för min pappa är ju musiker och han spelade 
i olika band i Sverige och norden. Jag jobbade ganska hårt det första halvåret som jag bodde 
här och lärde mig ganska fort svenska, så mycket så att jag fixade gymnasiet. Sen sökte jag 
till samhällslinjen för jag var lite trött på musiken. Det hände en massa saker när min 
mamma precis hade dött, det var hon som hade varit mest drivande i min musikutbildning så 
jag ville inte spela så mycket. Men jag gick fortfarande och spelade trumpet på kulturskola 
och min lärare tyckte att jag var så bra så han frågade mig om jag inte ville börja spela i en 
orkester. Men jag var inte så intresserad av det till en början men han tjatade så att jag gick 
med på det. Jag hade aldrig spelat i orkester innan utan bara solistiskt. Men så kom jag dit på 
ett rep och fastnade direkt, tyckte att det var jättekul. När det var dags för sökningar till 
gymnasiet igen så ringde de mig från musiklinjen och frågade om inte jag skulle gå där 
istället för de tycke att jag var så musikalisk. Så då bytte jag linje. 

Om jag inte hade flyttat från Polen så hade jag nog slutat spela tror jag. För de sparkade mig 
från skolan och tyckte att jag var oduglig och sen gick jag ett halvår på en annan skola som 
var bra men jag hade tappat lusten till musik. Jag vet inte vad som hade krävts för att jag 
skulle få tillbaka musiklusten i Polen, här fick jag ju tillbaka den för att jag började spela i 
orkester. 

Det var nog det sociala i att spela i orkester som jag tyckte var så roligt. Man fick direkt 
respons på det man gjorde för jag var ju duktig på trumpet redan då. Nu skryter jag men jag 
spelade mer tekniskt än de andra för det hade jag ju lärt mig från början. Han gjorde en 
väldigt stor grej den där läraren för han satt mig direkt på första trumpet vilket man 
normalt inte gör utan man börjar i tredje eller fjärde. Det tycket jag var lite pinsamt till en 
början. Jag fick lite blickar men det tog ett halvt rep så var vi polare. Jag har aldrig råkat ut 
för rasism inom musiken när man spelar tillsammans. Men jag upplevde det lite när jag gick 
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samhällslinjen på gymnasiet. Jag tror att det har med rädsla och okunskap att göra. När jag 
kom till orkestern så var det någon som frågade mig om jag hade färg-tv i Polen… ”Var tror 
du att jag kommer ifrån egentligen? Det är ju bara 20 mil över vattnet.” Men jag har just 
aldrig stött på någon rasism, kanske för att jag inte ser så utländsk ut.  

Jag vet inte vad det är med musik som gör att jag aldrig stött på någon rasism. Men man har 
en helt annan nivå. De flesta förebilder inom musiken är från andra länder än Sverige, jag 
tror att det har med det att göra. Inom musik respekterar man varandra för hur man spelar 
och inte för hur man ser ut eller var man kommer ifrån. Jag känner mig inte som en 
utlänning i det här landet kanske för att det är så få utlänningar som håller på med musik på 
högre nivå i det här landet.  

Jag tror jag vet varför det är färre invandrare som håller på med musik. Jag tror att det har 
att göra med att det är ganska många som sållas bort utomlands på det viset att man måste 
vara bäst och de som är bäst har anställningar i någon bra orkester i sitt hemland. De söker 
sig kanske inte utomlands, utan de som söker sig utomlands har det oftast dåligt i sitt 
hemland. Här på jazz institutionen är det ju typ bara jag som har invandrarbakgrund. Och jag 
känner en jugoslav som gått på musikhögskolan och det var i Örebro, och det är ju lite 
konstigt för det finns säkert många duktiga i det här landet.  

 

 

Analys 

 När det gäller musikundervisningen som barn så är det bara Ranj som har gått 
grundskolan här i Sverige och han säger att den var bra bitvis men i huvudsak tråkig 
och enkelriktad. Barnkör där man sjöng den svenska visskatten. Han uttrycker att 
han hade önskat lära sig mera om olika sorters musik. 

 
 I frågan om huruvida musiker eller musikläraryrket har hög eller låg status så svarar: 

Ranj att musikläraryrket har låg status i Irak. Lärare inom naturvetenskapliga ämnen har 
högre status och han tror att det är därför det är så få kurder från den irakiska sidan som 
läser musik på högre nivå. 

Konstantinos säger att läraryrket han lägre status i Sverige än i Grekland och påpekar 
också att obehöriga lärare får undervisa i Sverige. Om detta drog han en parallell att det lät 
lika illa i en greks öron att en obehörig lärare undervisade på en skola som att en outbildad 
kirurg skulle operera. 

Mihail relaterar till en kamrat i Bulgarien som jobbar som musiklärare och som har mycket 
låg lön. Han refererar även ett bulgariskt ordspråk som lyder:  

”En musiker kan inte försörja ett hem”.  

Jacek säger att musikläraryrket har hög status men att musikundervisning och 
musikstuderandet i Polen är så elitistiskt lagt att det sållar bort många. Endast de som 
verkligen kan bli något får studera musik. 
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 Dessa fyra har herrar en sak gemensamt som de alla nämner i sina intervjuer och det 

är sina föräldrars påverkan både i val av profession och i valet av musikinstrument.  

Ranj berättar om sina föräldrars motvilja till att han ville börja studera musik. Detta bidrog 
delvis till att han förverkligade sitt musikstuderande så sent som vid 22 års ålder.  

Konstantinos berättar om hur han blev känd i sin hemby under namnet ”han som sysslar 
med musik” och var den ända där som höll på med musik. Konstantinos säger också i 
intervjun att hans föräldrar inte ville att han skulle spela piano utan instrument som 
används inom den Grekiska folkmusiken. Det var en kompromiss som gjorde att han fick 
börja spela synt och senare piano. 

Mihail blev även han påverkad av sina föräldrar i valet av profession. Det är de som 
uppmuntrar honom till att börja spela ett instrument men de motsätter sig till en början 
hans vidare studier inom musiken.  

Jacek börjar spela piano i tidig ålder för att hans föräldrar vill det. Han berättar att han 
efter skolan var tvungen att öva piano två timmar varje dag medan han såg på sina 
kompisar som lekte ute på gården. När han måste byta instrument motsätter sig hans pappa 
valet av trumpet vilket gör att Jacek där går emot sin pappas önskan. 

 Det jag också ser hos några av de intervjuade är att de har fått kämpa hårdare för att 
studera musik. 

Ranj kämpar mot traditioner som han beskriver i intervjun som dolda och underliggande.   

Mihail berättar en gripande historia om hur han kämpade för att få uppehållstillstånd i 
Finland. Där blev han tvungen att jobba några år i en fabrik för att senare kunna fortsätta 
sina musikstudier.  

Jacek berättar i sin intervju att han trots att han vunnit en pianotävling blir tvingad att 
byta instrument för att få går kvar i skolan. Detta tror han beror på korruption och mutor. 

 Flytten till Sverige verkar ha en betydande roll för musikstudierna, särskilt för tre av 
de intervjuade. 

Jacek, Mihail och Ranj säger alla tre att de antagligen inte hade fortsatt eller ens börjat 
studera musik om de bott kvar i de länder de ursprungligen kommer ifrån. 

Konstantinos säger att han hade utbildat sig och jobbat som pianolärare även om han bott 
kvar i Grekland. 

Slutsats 

I de texter och i det de intervjuade säger så tycker jag mig se en lite tuffare musikalisk 
historia än vad jag vanligen hör av vänner och bekanta som studerar musik. En av texterna 
säger att barn till utrikesfödda ofta tillhör den grupp i samhället som har mindre resurser 
ekonomiskt. Om det är på det viset så har föräldrarna till dessa barn antagligen inte råd att 
köpa instrument eller lektioner till sina barn. Samtliga föräldrar till de intervjuade har även 
lagt sig i sina barns val av yrke eller instrument. Det sägs även i intervjuerna att musiker 
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och musikläraryrket inte har särskilt hög status hos föräldrarna eller föräldrarnas 
hemlandskulturer. Vilket också betyder att samtliga intervjuade gått emot sina föräldrars 
vilja. Några säger även att de fått kämpa hårdare i och för sina musikstudier än vad många 
av deras studiekamrater har fått gjort.  

Om det hade krävts att jag flyttade till ett annat land, lärde mig ett nytt språk, trotsade 
mina föräldrars vilja och vara tvungen att jobba tre år på en fabrik för att få studera till 
musiklärare så är jag inte så säker på att jag hade gjort det. Det hade krävt en drivkraft och 
en övertygelse som jag inte är helt säker på om jag besitter.  

Alltså familjer med invandrarbakgrund har oftare en sämre ekonomi vilket kan leda till att 
familjerna inte har råd att låta sina barn ägna sig åt hobbys som kostar mycket pengar. Och 
även om barnen oftare uttrycker en önskan att utbilda sig inom universitet och 
högskolesektorn så väljer de utbildningar som har högre status. Arbetarklassen fylls även på 
med lågutbildade invandrare och arbetarklassen är ju redan en underrepresenterad grupp på 
de konstnärliga högskolorna. Så i slutändan handlar det kanske inte om invandrarbakgrund 
eller icke invandrarbakgrund utan om klasstillhörighet.  

Konstantinos är den ända av de fyra intervjuade som säger att han hade utbildat sig till 
pianopedagog även om han bott kvar i sitt hemland. Ranj, Mihail och Jacek tror att de inte 
hade fortsatt med musiken på samma sätt om de inte hade flyttat. Det som varit bidragande 
till att Ranj, Mihail och Jacek utbildar sig på KMH idag är att de kämpat hårt för det och 
övervunnit hinder som kanske de flesta studenter på KMH aldrig har stött på.  

 

 

Diskussion  

Det som jag först tog upp i min bakgrund var hur de svenska musiklektionerna påverkar 
valet av vidare musikstudier. Av de fyra intervjuade personerna så är det blott en som haft 
musikundervisning i grundskolan här i Sverige och det är Ranj. Tyvärr verkar Ranj ha råkat 
ut för en inte särskilt utvecklande lärare på högstadiet och enligt honom själv inte särskilt 
mångsidig lärare i grundskolan heller. Ranj kritiserar här det stora fokuset på den svenska 
visskatten i musikundervisningen han hade som barn. Om vi jämför det med de intervjuer i 
Anders Holmqvist uppsatts från 1999 så säger en lärare att han ser det som något av det 
viktigaste i sin yrkesroll att förmedla just den svenska kulturen och visskatten och att han 
betonar det i sin undervisning. Han påpekar också vikten av att ta del av varandras kulturer 
men att det är viktigt att ge dem rötter i Sverige.  

Lika så rektorn som Holmqvist intervjuar påpekar vikten av att förmedla just den svenska 
kulturen. Rektorn borde ju veta för han har ju själv invandrarbakgrund och påpekar detta i 
Holmqvist uppsats. Men Ranj och rektorn tycker olika. De diskuterar båda utifrån ett 
integrationssyfte men har olika åsikter. Ranj tycker att om vi får lära oss lite om varandras 
kulturer så kommer vi ju kunna ha något att prata med varandra om. Men rektorn säger att 
det inte går att undervisa i flera olika kulturer för det skulle kräva flera uppsättningar lärare 
och att undervisningen i barnens eller deras föräldrars hemlandskultur bör ligga på just 
föräldrarna. Men vad är svensk kultur idag? Är det fortfarande sill, nubbe, hambo, 
midsommar och dalarna eller är det något mer? Den svenska kulturen baseras väl ändå på de 
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svenska medborgarna och med tanke på att det står i tidningarna om att bara Södertälje tagit 
emot fler irakiska flyktingar än Canada och USA gemensamt så berättar det ju en del om vår 
population. Borde det då inte bli ett givande och ett tagande? Integrationen gäller inte bara 
för de invandrade utan för oss infödda svenskar också. Svenskarna måste lära sig om sin nya 
kultur för den är inte vad den en gång har varit. Den har förändrats och jag ser det som att 
vi har blivit rikare. Detta borde även speglas i våra musiklärarutbildningar tycker jag.    

Om vi jämför Ranjs musikundervisning i grundskolan i Sverige med Mihails i Bulgarien så ser 
vi att även han är missnöjd med sin musikundervisning i skolan. Även om Ranj och Mihail 
gått i skolan i två länder som i övrigt skiljer sig relativt mycket åt historiskt, 
utvecklingsmässigt och politisk så är deras kritik slående lika. De kritiserar utbudet i 
undervisningen. Ranj ställer sig frågande inför genreutbudet och Mihail ifrågasätter både 
låtvalet och lektionsinnehållet. Men trots att deras musikundervisning i skolan enligt dem 
själva varit så torftig så verkar det inte ha avskräckt dem nämnvärt i deras karriärsval, 
snarare tvärt om. Ranj deklarerar att han om han får befogenheter till det kommer att 
undervisa bredare i musikstilarna när han blir lärare. Mihail funderar på att åka tillbaka till 
Bulgarien och undervisa i rytmik eftersom det är så nytt där. Deras krassliga 
musikundervisning under skolåren verkar snarare väcka ett kall och intresse för att 
undervisa på ett sätt som de tycker sig ha gått miste om själva. 

Konstantinos och Jacek talar mera om att kombinera sitt hemlands lärosätt med svenskt 
lärosätt. De är inte fullt så kritiska till sin musikundervisning i skolan. Konstantinos säger 
att han tycker att det är för stökigt i klasserna i Sverige och att läraren borde ha mer 
befogenheter och status. De kommenterar också båda två att man som instrumentallärare i 
Sverige måste hålla eleverna intresserade hela tiden och att lektionerna är tvungna att var 
roliga för att eleverna ska fortsätta. De uttrycker båda en önskan om att undervisningen ska 
var lite strängare. Konstantinos berättar även att efter en grupplektion i piano när eleverna 
blir hämtade av sina föräldrar så frågar den svenskfödde föräldern sitt barn om lektionen har 
gått bra medan föräldern med invandrarbakgrund frågar Konstantinos om lektionen har gått 
bra och om hans barn sköter sig på lektionerna. Den skillnaden är intressant tycker jag. Som 
jag nämner i bakgrunden så finns det i svenskan en omedveten dubbelbottnad betydelse av 
ordet invandrare som oftare underpresterande i skolan och kriminell. Nu hårddrar jag det 
hela kanske men samtidigt tycker Konstantinos att föräldrarna med invandrarbakgrund i 
större utsträckning engagerar sig i sina barn. Både Jacek och Konstantinos tycker att det 
borde vara strängare i skolan. Jag ser det som aningen märkligt att när dessa personer med 
invandrarbakgrund som håller hårt på disciplinen samtidigt ses av många svenskar som 
något problematiskt i skolan och samhället i övrigt. Vi pratar om invandrartäta områden 
som problematiska områden och skolor med hög andel invandrarelever som svåra att 
undervisa i. Det kan ju också förhålla sig så att barn med invandrarbakgrund är strängare 
hållna av sina föräldrar än vad svenska barn utan invandrarbakgrund är. Detta kan bidra till 
att det kanske blir svårare för barn med invandrarbakgrund att förhålla sig till skolvärldens 
och samhällets mer och mer uppluckrade regler.  

I statusfrågan så är Ranj den enda som talar om olika samhällsklasser. Han säger att det 
finns två olika grupper av invandrade kurder, arbetarklass och akademiker. Jag tycker mig 
kunna läsa ur det han säger att just ingen av dem söker sig till musikaliska studier. Att de 
från arbetarklassen i mindre utsträckning än andra söker till högre konstnärliga utbildningar 
bekräftas i undersökningen från HSV som jag hade med i min bakgrund. Där ger också 
författaren en anledning till att det är på detta sätt, nämligen att konstnärliga utbildningar, 
liksom läkarutbildningen är långa och svåra att komma in på. 
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Men den andra gruppen av kurdiska invandrare som Ranj nämner förekommer inte heller 
avseendevärt mycket på högre musikutbildningar. Detta enligt honom själv på grund av att 
musikläraryrket inte har någon hög status. De yrken som Ranj nämner som högstatusyrken 
och det som ungdomar till akademiska kurder väljer är även de yrken som HSV nämner här 
ovan nämligen högskoleingenjör och lärarutbildningen, dock inte musiklärare. Alltså de 
utbildningar som ungdomar från arbetarhem i Sverige i större utsträckning väljer är enligt 
Ranj samma utbildningar som ungdomar från högre tjänstemannahem och med kurdisk 
invandrarbakgrund väljer.   

Och det verkar som att ungdomar med invandrar och arbetarbakgrund uttrycker större 
önskan att utbilda sig på högskola än svenska ungdomar med arbetarbakgrund. Och det 
kunde vi ju även se i statistiken från HSV. Där stod det att 10 procent av KMH:s studenter 
hade arbetarbakgrund medan 17 procent hade invandrarbakgrund.  

Konstantinos säger att musikeryrket har låg status men att läraryrket har högre status i 
Grekland än här i Sverige och han tror att detta beror på att outbildade jobbar som lärare i 
Sverige. Detta förekommer just inte i Grekland säger han. Mihail säger att läraryrket har låg 
status i Bulgarien och att det är lågt avlönat. Han citerar också ett ordspråk från Bulgarien 
att en musiker inte kan försörja ett hem.  De säger alltså alla tre att musikeryrket inte har 
särskilt högt anseende i sina hemländer. Ranj kommenterar att han stött på den 
inställningen både bland kurder och bland svenskar. En av de citerade texterna från min 
bakgrund säger också att barn med invandrarbakgrund i större utsträckning än arbetarbarn 
och barn till ensamstående föräldrar önskar studera på högre nivå för att kompensera sin 
familjs låga inkomst. Detta kan vara en anledning till att valet att utbilda sig till musiker 
eller musiklärare inte är så aktuellt eftersom musiker många gånger inte har någon stabil 
inkomst och musikläraryrket inte heller är ett högstatusyrke. Det som nämns som 
högstatusyrken är ingenjör och lärare i de naturvetenskapliga ämnena. Musikläraryrket eller 
läraryrket för den delen har ju inte särskilt hög status här i Sverige heller. Det är kanske fler 
i antal som väljer att utbilda sig till musiklärare här än i många andra länder men med 
ständigt åtstramande budgetar blir det svårare och svårare att göra ett bra jobb, idag är det så 
gott som omöjligt och det bidrar till att färre och färre vill utbilda sig till lärare. Det är 
sorgligt, riktigt sorgligt.  

Det som dykt upp i intervjuerna och som är gemensamt hos de fyra intervjuade är att de på 
något vis har fått gått emot sina föräldrars vilja. Men de uttrycker alla att deras föräldrar 
har fått finna sig i deras val eller så har föräldrarna ändrat inställning. Konstantinos har gått 
sina föräldrar till mötes genom att lära sig ett instrument som är mer lämpat för grekisk 
folkmusik. Föräldrarnas vilja verkar ha spelat stor roll i de intervjuades val av yrke och 
instrument. Om jag jämför med mig själv så har mina föräldrar aldrig haft det inflytandet 
över mig.  

Utöver sina föräldrars motstånd i instrument och yrkesval så har Mihail och Jacek haft 
andra hinder att tampas med i sina musikaliska livsbanor. Jacek beskriver trubbel i sina 
musikstudier när han bodde i Warszawa och Mihail berättar om sin kamp för att få 
uppehållstillstånd. Historier som deras är det inte ofta man stöter på bland svenska studenter 
på KMH vars musikhistoria liknar mer den som jag har. Bra och inspirerande musiklärare i 
grundskolan, kyrkokör, instrumentspel på musikskola, estetiskt gymnasium, folkhögskola 
med musikinriktning och sedan KMH. Min historia har inte riktigt samma dramatiska 
innehåll som Jacek och Mihail har.   
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I efterhand så önskar jag att jag hade valt ett annat ämne. Eller i alla fall begränsat frågan 
mer, för min frågeställning är alldeles för stor. Man skulle kunna säga att denna uppsats är 
som en förundersökning för att kunna djupdyka i något av det som jag tycker mig skönja 
som svar i min slutsats. Det jag nu i efterhand hade kunnat tänka mig göra för att ge 
uppsatsen mer relevans är att intervjua både studenter med invandrarbakgrund och studenter 
utan invandrarbakgrund för att kunna jämföra och söka efter skillnader eller likheter i 
frågorna: vad som ligger till grund för yrkesvalet och föräldrarnas påverkan i så väl yrkesval 
som andra viktiga val i sina barns liv . Det har varit svårt för mig att samla tankarna och 
passa in den information jag fått och få ner den i text. Det har tagit lång tid för mig att 
överhuvudtaget förstå vart arbetet har varit på väg någonstans. Det hela började med en 
bekräftad aning, litteratur, för att via intervjuerna leda in på nya vägar och annan litteratur. 
Tillslut fann jag att det började glida mig ur händerna. Jag blev tvungen att försöka 
sammanfatta mitt material och få ner det på pränt. Min frågeställning tycker jag är viktig 
att lyfta fram i samhällsdebatten. Jag har redovisat forskning som konfirmerar att 
invandrare och personer med invandrarbakgrund i mindre utsträckning väljer högre studier 
inom musik men forskningen kring vad som ligger till orsak och hur vi kan komma åt 
problematiken är inte lika lätt att genomföra och därför så låter den vänta på sig. Kultur är 
svårgreppad och precis som rektorn säger i Anders Holmqvists examensarbete så är det 
något som färgar ens hela förhållningsätt till omvärlden. Det är så mycket mer än kläder, 
mat, dans, konst och musik. Det är också svårt att vara medveten om och objektiv inför 
hur din egen kultur påverkar och formar dig. Mitt uppsatsarbete har många gånger ställt mig 
själv mot väggen och synliggjort mina fördomar. Detta har varit av stor glädje för mig även 
om jag har suttit med svansen mellan benen och skämts många gånger. Jag har lärt mig mer 
om min ursprungskultur och hur den påverkar mig. 

Den här resan har för mig varit socialt, yrkesmässig och personligt kompetenshöjande och 
jag hoppas att jag har lyckats spegla detta i min uppsats.     
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