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Sammanfattning 

Denna studie undersöker olika nyttodiskurser i kursplanerna i musik från Lgr 62 till Lgr 11. 

Kursplanerna läses och analyseras diskursivt och resultaten diskuteras sedan inom ramen för 

en läroplansteoretisk tradition. Läroplansanalysen kompletteras med fem lärares 

livsberättelser och tankar kring musikämnets nytta. 

 Det enskilt viktigaste resultatet i föreliggande studie är konstaterandet om avsaknad av 

nyttodiskurs i Lgr 11 och hur musikämnets legitimitet då kan komma att ifrågasättas trots en 

kursplan som i sig beskriver ett ämne med starkt egenvärde. Detta värde gäller dock inte alla 

elever utan ämnets beskrivs som något som betyder olika för oss var och en. 
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Förord 

Läsåret 2014 – 2015 fick jag på allvar fundera över musikens nytta. Av flera anledningar blev 

musik viktigare för mig än mycket annat i mitt liv. Musik blev kanske det nyttigaste jag 

kunde ägna mig åt. En nytta som går att sammanfatta i ord som kommunikation, 

uttrycksmedel, väg till hälsa och välbefinnande, men också som professionellt redskap i mitt 

yrkesutövande. Musiken hjälpte mig genom en sjukdomsperiod. Jag spelade in en skiva som 

blev till glädje för mig själv och andra. Jag fick små och stora musikerjobb och använde också 

musiken i min undervisning med nyanlända på grundskolan och senare på gymnasiets 

introduktionsprogram. 

Detta fick mig också att fundera över musikämnets nytta och hur denna kunskap värderas i 

skolans i förhållande till annan kunskap.  

Att denna uppsats blev verklig finns det många att tacka för. Jag vill naturligtvis tacka min 

familj. Jag vill också rikta ett tack till mina kollegor och elever på Introduktionsprogrammet 

på Åbyskolan. Jag vill också tacka min musiklärarkollega och producent Erik Johansson för 

våra terapiliknande inspelningstillfällen och så naturligtvis mina handledare Jonas Almqvist 

och Wieland Wermke 

 

Richard Wieland, Ljungbyhed16 april 2016 



 7 

1. Inledning 

Dagens läroplan lägger stor vikt vid nytta. För att ett ämne ska få legitimitet i en sådan 

läroplan och utbildningskontext är det viktigt att visa på ämnets nytta. De praktisk-estetiska 

ämnena står inte ohotade. Ämnet estetisk verksamhet försvann för några år sedan från 

gymnasieutbildningen och idag finns det många gymnasieskolor som inte erbjuder några 

estetiska kurser alls. 

När nyttan idag diskuteras i det offentliga rummet så är det framför allt anställningsbarhet 

som lyfts fram (Liedman 2012). De skolämnen som inte omedelbart kan kopplas till denna 

nytta ifrågasätts. Så frågar sig exempelvis Ann-Charlotte Martueus i en krönika i Expressen 

den 15 januari 2016: ”Hur många smörknivar tål Sverige?” och ifrågasätter slöjdämnet som 

hon inte kan se någon nytta med.   

Vi har en allmän grundskola, vilket gör att ämnesstoffet måste vara mer eller mindre 

allmängiltigt. Det måste finnas en nytta för både samhälle och individ med varje ämne. Nyttan 

måste också gälla alla elever, annars kan ämnet ifrågasättas. Martueus skriver i sin krönika: 

”Vi kanske borde sålla lite bland de ämnen som finns, i stället. Slöjdobligatoriet skulle kunna 

tas bort, åtminstone på högstadiet. Låt eleverna välja fritt mellan de estetiska ämnena bild, 

musik och slöjd. Då kan den som vill, förkovra sig.” (Martueus 2016). De som vill, de som 

har lust, underförstått: detta är inte kunskap som är nödvändig eller nyttig utan något vi ägnar 

oss åt för att vi har lust. 

Eftersom jag själv är lärare i bland annat musik och eftersom musiken har en viktig plats i 

mitt liv, kan det i en studie av det här slaget bara finnas ett tänkbart förhållningssätt för att 

studien inte ska bli tendensiös, och det är ett reflexivt förhållningssätt. Denna studie ska inte 

ta ställning för en speciell ämneskonception, legitimitetstradition eller liknande utan bara 

försöka klargöra hur nyttan med musikämnet framträder i olika läroplaner med tyngdpunkt på 

Lgr 11. Jag kommer också att reflektera över min egen roll som forskare i ett ämne som står 

mig nära. 

Genom narrativa berättelser vill jag få andra berättelser än min egen att utgå från i mitt 

tolknings- och analysarbete. Därför har jag tagit del av fem musiklärares arbetslivsberättelser 

och deras tankar kring musikämnets nytta.  
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2. Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

Till en början ska denna studie placeras in i det musikpedagogiska/didaktiska forskningsfältet. 

Musikpedagogik är ett relativt nytt forskningsfält i Sverige. Min egen tid vid musikhögskolan 

i Örebro präglades av ämnets framväxt. Vår ordinarie lärare i pedagogik, Börje Stålhammar, 

var tjänstledig för att skriva sin avhandling (1995) och Christer Bouij som delvis handledde 

mig genom mitt eget första uppsatsarbete, kom med sin avhandling något år senare (1998). 

Båda skrev inom musiksociologiskt inriktad musikvetenskap. Själv var jag en av 

informanterna i Eva Georgii-Hemmings (sedermera professor i musikpedagogik vid Örebro 

universitet) D-uppsats i ämnet (1999). 

    Vid den här tiden föreslår Ödman en definition av musikpedagogik i första numret av 

Nordisk Musikkpedagogisk Forskning:  

Musikpedagogik som vetenskap behandlar problem i sammanhang där musik ingår eller ingått i 

uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan som utövas i en viss kulturell situation. 

Härvid behandlas t ex problem sammanhängande med didaktik, lärprocesser samt musikalisk 

påverkan och upplevelse, bl a mot bakgrund av kunskaper om individens eller gruppens 

psykologiska och existentiella förutsättningar, teorier om kunskapsbildning samt läroplansteori 

(Ödman 1995, s. 57).  

Bengt Olsson (2001) delar in den musikpedagogiska forskningen i tre grupper: forskning om 

musikundervisning i skolor och musikskolor, forskning om högre musikutbildning, samt 

forskning om musikliv kopplat till musikpedagogiska frågeställningar av olika slag. Jag ser 

mitt eget forskningsbidrag som en syntes av den första och tredje gruppen. Min utgångspunkt 

är musikundervisningen, men frågeställningen rör nyttan av den samma, alltså vad eleverna 

har för nytta av undervisningen, en nytta som bör sträcka sig utanför och efter skolan. En 

tradition inom forskningen om musikliv kopplat till musikpedagogiska frågeställningar rör 

olika kunskapssyn, något som också går att koppla till frågan om nytta (Olsson 2001). Hur ser 

vi på kunskap? Vad är kunskap och på vilket sätt är exempelvis estetisk kunskap nyttig? 

    Jonathan Lilliedahl (2013) kommer fram till tre områden som inte ägnats något större 

utrymme i svensk musikpedagogisk forskning:  

1. studier av läroplaner som text, kontext och rekontextualisation,  

2. utbildningssociologiska studier där musikämnet/musikinnehåll ställs i förhållande till 

utbildning som system.  

3. kunskapssociologiska studier i neostrukturalistisk stil. (Lilliedahl 2013) 
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Lilliedahls egen avhandling (2013), i vilken han studerar det händelseförlopp som ledde 

fram till att ämnet estetisk verksamhet försvann som obligatorisk kurs på gymnasiet, har en 

läroplansteoretisk och diskursiv utgångspunkt och ligger nära ämnesvalet för denna studie 

som också positionerar sig som en läroplansteoretisk och diskursiv. Lilliedahls avhandling är 

därför av stor betydelse för föreliggande studie liksom Monica Lindgrens avhandling Att 

skapa ordning för det estetiska i skolan – Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och 

skolledare (2006) som också har en diskursiv utgångspunkt. Dessa avhandlingar presenteras 

närmre i stycke 2.1.5. 

En avhandling som tar ett stort grepp om själva det musikpedagogiska fältets framväxt i 

Sverige är Jonas Gustavssons Så ska det låta (2000). Gustavsson koncentrerar sig på några 

tongivande pedagoger från förra seklet och hur deras pedagogiska idéer formade musikämnet 

till vad det är idag och också la grunden för andra institutioner än musikhögskolan, skolan och 

kyrkan för musikalisk bildning, så som till exempel de kommunala musikskolorna och SMI. 

Centralt för avhandlingen är olika ställningstagande inom fältet, som ifall det är metod eller 

mästare som är avgörande för pedagogikens framgång eller om musiken ska bringas till 

barnet eller barnet ska ledas till musiken. Intressantast för denna studie är dock polariteten 

mellan det Gustavsson beskriver som det framåtriktade kontra det bakåtriktade. Exempelvis 

beskrivs den ideologiska skillnaden mellan unison sång och flerstämmig sång inspirerat av 

den akademiska körsången.  

Om den enstämmiga sången och koralen uppfattades som fostrande och karaktärsdanande för 

folkflertalets barn, var vurmen för flerstämmighet ett tecken på hur intresset för musik rörde sig 

från att gälla fostran och karaktärsdaning till att handla om konstfullhet och estetisk njutning, 

men också förtrogenhet med samtidens musik. (Gustavsson 2000, s. 259) 

Polariteten mellan det framåtriktade kontra det bakåtriktade tar sig också i uttryck vilken syn 

samhället har på nytta. Är nyttan med musikämnet att fostra eleverna och forma deras 

karaktär, eller består nyttan i berika elevernas liv med estetiska upplevelser och förtrogenhet 

med olika sorters musik?  

Gustavsson beskriver också hur musikpedagogiken under första hälften av 1900-talet 

finner sin egen särart från att tidigare ha tagit starka influenser från framförallt tysk 

pedagogik. SMI präglades exempelvis av undersökande arbetssätt, experimentlusta och 

ständig omprövning av både innehåll och metodik (Gustavsson 2000). 

Gustavssons avhandling sträcker sig fram till den brytningspunkt som införandet av 

grundskolans första läroplan innebar. I en föreläsning för Dansk Netværk for 

Musikpædagogisk Forsning tar Bengt Olsson vid där Gustavsson slutar och fördjupar sig i 

vilka  ställningstagande han kan finna inom musikpedagogiken idag (Olsson 2001). Olsson 

hävdar att Gustavsson motsättningar spelat ut sin roll och att de motsättningarna vi idag kan 

se står mellan formellt eller informellt lärande respektive vetenskapligt eller konstnärligt 
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baserad instrumentalundervisning (Olsson 2001). 

    Svensk musikpedagogisk forskning växte fram i nära samröre med andra nordiska länder.  

En forskare och författare som har stor betydelse för fältet är norrmannen Øivind Varkøy. I 

sin avhandling Musikk for alt (og alle) (2001) analyserar Varkøy musiksynen i olika 

läroplaner. Varkøy har också diskuterat legitimitetstraditioner samt nytta och onytta i 

böckerna Varför musik (1996) och Om nytte og unytte (2013). Framför allt den första boken 

får stort utrymme i stycke 2.1.2. 

 Varkøy avhandling (2001) är den enskilda studie som ligger närmast detta arbete både till 

innehåll och metod. Varkøy analyserar musiksynen i de norska läroplanerna, FP60, M74, 

M87 och L97 utifrån en hermeneutisk och diskursiv ansats. En av de saker han utifrån sina 

resultat diskuterar är utbildning och nytta. Varkøy noterar att det existerar en skolhistorisk 

spänning  mellan bildningsorienterad pedagogik och en mer praktiskt nyttoorienterad 

grundhållning, men han ser också hur detta spänningsfält underordnar sig ett annat, det mellan 

individ och stat (eller mellan individ och samhälle som är den kategorisering som jag själv 

väljer att använda mig av i denna studie. Detta eftersom staten enbart representerar makten, 

medan samhället även utgörs av de människor som tillsammans deltar i de diskursiva 

aktiviteter som formar samhällets värderingar och normer). Bildning kan ses som något i 

statens tjänst då klassisk bildning starkt fokuserar på individens förpliktelser  gentemot staten, 

eller kan det som hos Nietzsche betraktas som något utan nyttokrav förutom det att realisera 

subjektets möjligheter som människa (Varkøy 2001, s 214 – 215). Den bildning som gynnar 

staten handlar om en snabb utbildning för att så fort som möjligt skapa ett nyttigt väsen av 

människan; ett väsen som tjänar så mycket pengar som möjligt, inte för sin egen skull utan för 

statens. Detta är den nationalekonomiska utbildningsdogmen. Samtidigt argumenterar Varkøy 

för att det är  svårt att forma en läroplan utan att ha det som är samhällsnyttigt för ögonen. I en 

läroplanskontext blir konsten och det estetiska oftast ett medel för att utveckla eleverna i en 

för samhället positiv riktning. Konsten blir utbildningens och pedagogikens tjänare (Varkøy 

2001, s 218). 

 En hel del av de forskning som bedrivits framför allt vid musikhögskolan i Örebro har rört 

musiklärares arbetssituation. Bouij (1998), Georgi-Hemming (2005) och Stålhammar (1995) 

nämndes i början av detta avsnitt. Bouij genomförde en longitudinell kvalitativ studie av 

musiklärares tankar, föreställningar, förväntningar m.m. Ungefär samtidigt påbörjade Stephan 

Bladh en liknande fast kvantitativ studie vid Göteborgs universitet (2002). De båda forskarna 

började samarbeta och sammanförde sina resultat i respektive avhandlingar. Det empiriska 

materialet samlades in mellan 1987 och 1998 och omfattar några hundra enkäter och knappt 

hundra intervjuer. 

     Georgi-Hemmings avhandling (2005) utgår istället från fem lärares livsberättelser, men 

även här är det lärarens upplevelse av sitt yrkesliv som står i centrum. Georgi-Hemmings 

studie även sträcker sig dock utanför arbetsplatsen och den egna utbildningens gränser och 
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utforskar barndomen, vad som ledde till yrkesvalet och vilken funktion musiken fyller på 

fritiden. Studien är begränsad till lärare på gymnasieskolan som undervisade i kursen 

estetiskverksamhet, en kurs som var obligatorisk fram till Lgy 11.  

    Eva Georgii-Hemmings avhandling är också intressant för mitt val  av metod. Georgii-

Hemming använder sig av livsberättelser som hon tolkar hermeneutiskt. I avhandlingen för 

hon en diskussions om livsberättelsen som metod, dess för- och nackdelar. Georgii-

Hemmings metoddiskussion har varit avgörande för mitt eget val av metod. Ett problem med 

livsberättelser är det stora omfånget. Det blir en diger textmassa som leder till deltolkningar 

som skulle kunna utvecklas vidare (Georgii-Hemming 2005). I min egen studie släpper jag 

intressanta trådar och håller mig till enbart det i berättelserna som är relevant för mina 

forskningsfrågor. Georgii- Hemming pekar dock på ytterligare ett problem med livsberättelser 

som metod och det är de krav metoden ställer på informanterna. Det är svårt att hitta personer 

som kan tänka sig att ställa upp och det finns anledning att tro att de som väljer att delta i en 

studie av detta slag har en positiv historia att berätta. I en studie där informanterna ska tjäna 

som representanter för en yrkeskår kan detta bli problematiskt då det finns studier som visar 

att ytterst få musiklärare ”hamnar rätt” i yrkeslivet (Bladh 2002). I min studie är 

informanterna som representanter för sin yrkesgrupp dock mindre intressant. Det jag är ute 

efter är berättelser som kan tillföra studiens läroplansanalys andra perspektiv än mitt eget och 

bidra till en triangulering av mitt resultat. 

 En annan avhandling som utgår från lärares liv, fast här formulerat som livsvärld är Anna 

Houmanns Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och begränsningar (2010). Syftet 

med Houmanns studie är att undersöka lärares arbetsvillkor genom att fokusera på hur de 

upplever och tänker om handlingsutrymmet i sitt yrke. Ansatsen är fenomenologisk, men 

handlingsutrymmet kan också tolkas som en ramfaktor, d.v.s. en av de faktorer som sätter upp 

ramar för vad som är möjligt att göra i undervisningen.      

 Lärares liv är som synes relativt välbeforskat. Kursplaner i musik och studier med 

läroplansteoretiska anspråk är något mindre vanliga. Kombinationen – att analysera 

kursplaner diskursivt och undersöka hur dessa resultat kongruerar med musiklärares 

upplevelse av ett yrkesliv i förändring genom olika politiska skiften och med olika 

styrdokument – är det område som jag vill att min studie ska komplettera forskningsfältet 

med. 

 

2.1.1 Om Nytta 

Ordet nytta är ett exempel på ett ord som går att fylla med olika innebörd och som betyder 

olika saker i olika diskurser. Enligt Svenska akademiens ordbok så är nytta synonymt med 

orden: gagn, fördel och förmån. Vad som kan komma till gagn beror på kontexten.  

Det är också i sammanhanget intressant att se hur motsatsen till nytta konstrueras i svenska 
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språket. Det ord som ligger närmst att tolka som nyttans motsats är ordet onyttig. Detta 

definierar Svenska akademiens ordbok bl a som ”som man icke har ngn (lekamlig l. and- lig) 

nytta av, som icke är till ngn nytta (o. som därför är värdelös); äv.: som icke ger ngn 

avkastning”. Det finns dock ytterligare ett motsatsord till nytta nämligen ordet nyttolös. ”Der 

skepen lengre skole liggia Nytteslöse, wore dett .. Participanterne till .. skada” (Svenska 

akademiens ordbok 1947, nätupplagan 2016). Motsatsen till nytta är alltså inte i första hand 

det onyttiga utan det som skulle ha varit nyttigt men inte får komma till nytta. När något inte 

kommer till gagn blir det nyttolöst. Skillnaden mellan orden onyttig och nyttolös är att det 

senare visar hur något som i ett sammanhang faktiskt är nyttigt kan förlora sin nytta. Nytta är 

kontextbundet. 

I Didactica Magna beskriver Comenius nyttan som allt det som gör livet rikare och bättre 

att leva (Comenius 1632, 1999).  Det kunskapsstoff som presenteras i Didactica Magna har 

inte bara med matnytta att göra utan är ”en fullständig framställning av konsten att lära alla 

allt” (Comenius 1632, 1999 s. 36). Dessa ”alla” omfattar alla samhällsklasser och båda könen. 

Hos Comenius finner vi de didaktiska frågorna: Vad? Hur? När? Varigenom? Vad som 

ska läras ut hänger intimt samman med den didaktiska fråga som saknas hos Comenius: 

Varför?  Denna fråga besvarat Comenius i sin inledning med att ”den kristna staten skall lida 

mindre av mörker, oreda och tvedräkt men däremot få mera av ljus, ordning, fred och ro” 

(Comenius 1632, 1999 s. 36). Varför-frågan är också starkt kopplad till nyttobegreppet. När 

vi frågar oss varför något ska undervisas så rör frågan just vilken nytta vi har av kunskapen. 

När varför-frågan står obesvarad kan vi inte heller definiera kunskapen som nyttig.  

Nytta kopplat till specifikt estetiska och kulturella görs av Román (2006) i avhandlingen 

Skönheten och nyttan i vilken han diskuterar skönlitteraturens nytta. Román talar om den 

sköna konstens immanenta nytta. ”… god litteratur syftar till att ge eleverna insikter om livet, 

konsten och samhället, och även fungera som moralisk vägledning” (Román 2006, s. 322). 

 

2.1.2 Musikämnets legitimitet ur ett historiskt perspektiv 

När vi gör anspråk på sanning är detta kopplat till bestämda samhälleliga kontexter vid 

bestämda tidpunkter i historien, sanningar som omvandlas under historiens gång (se t.ex. 

Foucault 1984). Hur vi talar om ett ämne som musik är kopplat till de stora 

samhällsdiskurserna (se avsnitt 4.1) och för att få perspektiv på dessa diskurser måste vi 

studera dem i sin historiska kontext och se hur de utvecklats över tid. Ett kortare perspektiv på 

musikämnets utveckling i en svensk kontext finner vi i redan nämnda avhandlingen Så ska det 

låta (Gustasson 2000). I detta stycke vill jag skissera ett större perspektiv från antiken och 

fram till idag och utgår då huvudsakligen från Varkøys bok Varför musik? (Varkøy 1996), 

medan Gustavsson svenska perspektiv återkommer i slutat av stycket.  
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Gadamer behandlar i Sanning och metod begreppen konst och sanning utifrån 

humanismens ledande begrepp och hur synen på det estetiska utvecklats och omvandlats över 

tid (Gadamer 1997). Gadamer problematiserar den kunskap som inte går att mäta eller på 

annat sätt precisera genom naturvetenskapliga metoder. Smak och gott omdöme är exempel 

på sådana subjektiva kunskaper. Trots det har smaken och omdömet haft en central plats i 

moralfilosofin allt sedan antiken, via kristen moralfilosofi och fram i tidigmodern tid (se t.ex. 

Gadamer 1997, Varkøy 1996) 

Enligt Varkøy (1996) och Gadamer (1997) bryts denna moralsyn i och med Kants 

moralfilosofi. Hos Kant begränsas kunskapsbegreppet till den teoretiska och praktiska 

användningen av förnuftet (Varkøy 1996). Måttstock för den goda smaken blev geniet. Den 

goda smaken avgjordes på så sätt av en elit, helt i linje med tidens genikult (Varkøy 1996, 

Gadamer 1997). Här lades också grunden för en syn på musikämnet som lever kvar än idag. 

Gadamer formulerar det så här: 

 

Genom att varje annan teoretisk kunskap än naturvetenskapens diskrediterades tvingades 

humanvetenskaperna i sin självförståelse att stödja sig på naturvetenskapernas metodik. Detta 

underlättades dessutom av att man öppnade för ’konstnärliga inslag’, ’känsla’ eller ’inlevelse’ 

som stöttande verksamheter. 

(Gadamer 1997 s. 59) 

 

Enligt Gadamer berövar Kants moralfilosofi estetiken förmågan att fungera som kunskapsväg. 

Själv ger Gadamer den estetiska erfarenheten sin legitimitet som en väg till självförståelse, 

och genom självförståelse förstår vi också världen runt oss. Denna förståelse är central för 

Gadamers hermeneutik och humanism, och estetisk förståelse är starkt sammanbunden med 

humanistisk kunskapssyn (Gadamer 1997). 

Denna syn på det estetiska som kunskapsväg har sina rötter i antiken och då i synnerhet 

hos Platon och hans tankar kring de sköna konsterna och det musiska (Varkøy 1996). Målet 

för Platons musikpedagogik är kärleken till det sköna – kalokagathia; det goda och det sköna 

i förening. Varkøy menar att Platons pedagogik också går utanför vårt begrepp utbildning och 

avser en bildning för hela mänskan genom hela livet (Varkøy 1996 s. 25). 

Samtidigt som vårt humanistiska och hermeneutiska tänkande har rötter i antiken går det 

inte att dra likhetstecken mellan grekernas syn på estetik och kunskap och den moderna 

humanismen. Enligt Platon blir den sköna leken i gudars sällskap det mest meningsfulla en 

människa kan företa sig (Varkøy 1996 s. 26).  För grekerna sågs det musiska som en del i en 

helhet i en materiell, så väl som en andlig värld, där de två världarna bildade en helhet. Det 

musiska hade sin givna plats i fostrandet av eleven, men i en kontext som den antika blev 

musiken både mål och medel – ett medel att fostra eleven till det sköna och ett mål i att det 

estetiska är det sköna i sig. I ett samhälle med en mer rationell kunskapssyn blir det estetiska 
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enbart ett medel, då det inte finns ett högre andligt mål (Varkøy 1996). Det är i en sådan 

kontext vi måste börja diskutera musikens och andra estetiska uttrycks legitimitet.  

Øivind Varkøy (1996) går i boken Varför musik? igenom olika sätt att legitimera 

musikämnet genom historien. Innan vi går in på dessa olika sätt att legitimera ämnet ska vi 

diskutera skillnaden mellan begreppen legitimitet och nytta så som de används i denna studie. 

Nytta, så som ordet används i merparten av den litteratur som här presenteras, skulle kunna 

beskrivas som något som är av avgörande betydelse för både individ och samhälle. Om nyttan 

sammanfaller för både individ och samhälle kan nyttan i sig legitimera musik som ett 

obligatoriskt ämne. De fostransdiskurser som framträder i litteratur som tas upp i detta 

kapitel, är exempel på sådan nytta; samhället behöver medborgare som är fostrade på ett visst 

sätt och varje individ har nytta av att passa in och hitta sin plats i samhället. 

Motsatsen är de nyttodiskurser i vilka man ger musiken ett egenvärde. Å ena sidan kan en 

sådan diskurs stärka ämnets legitimitet, men det kan också medföra att musiken främst blir 

nyttig för samhället genom en musikalisk elit. På individnivå blir musiken också nyttig främst 

för den som har musiken som sitt levebröd, medan den stora massan möjligtvis kan ha någon 

form av nytta av att bli goda musikkonsumenter. 

Det går att legitimera musikämnets plats i en läroplan på flera sätt utan att koppla denna 

legitimitet till nytta. Exemplet här ovan kan legitimera musikämnet som ett orienteringsämne 

som för somliga elever kan bli en väg in i ett framtida yrkesliv. Värdet av musik och ämnets 

legitimitet kommer då att avta ju mer studierna inriktas mot ett framtida yrkesval. På 

gymnasieskolan går det då bara att legitimera musikämnet för specialinriktade program för 

blivande yrkesmusiker.  

Den genomgång Varkøy (1996) gör av musikämnets legitimitet är alltså inte helt 

översättbar med musikämnets nytta, men begreppen överlappar varandra och sammanfaller på 

flera sätt. 

Den kristna kyrkan blev direkta arvtagare till den platonska läran. Musiken kopplades till 

det andliga och dess främsta nytta bestod i att sprida evangeliet. I och med reformationen och 

den humanistiska filosofin kom musiken att få ännu större betydelse i fostran av ”den 

självständiga, allsidiga och harmoniska personligheten” (Varkøy 1996 s. 35) Men synen på 

utbildningen höll på att ändra kurs mot en mer rationell och världslig syn på lärandet. 

Erasmus av Rotterdam uttryckte exempelvis att man borde lära eleverna något nyttigt i stället 

för att kasta bort tiden med att lära dem att skråla. (Varkøy 1996 s. 36) 

Under upplysningstiden och dess förnuftsorientering uppstår tankar som Kants mer 

rationalistiska moralfilosofi (Varkøy 1996). Musikämnet har ingen legitimitet i sig själv utan 

som stöd för annan kunskap. Som motreaktion mot detta kom nyhumanismen och romantiken. 

Från upplysningstiden förde man med sig genikulten, men man vände sig mot den andefattiga 

världsåskådning som upplysningstiden stod för. Man vände inte upplysningens idéer ryggen, 

men tyckte inte att dessa räckte. Istället menade tänkare som Schiller att vägen till form och 
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förnuftsverksamhet bara gick via upplevelse av skönhet och estetisk upplevelse (Varkøy 

1996, s. 44). I Goethes Pädagogische Provinz utgör sången en grund för all undervisning och 

får betydelse för elevernas utveckling i andra ämnen som modersmål och matematik. Vi ser 

här att musiken både behandlas som en storhet med ett värde i sig samtidigt som den ges en 

rationalistisk och nyttoinriktad legitimitet (Varkøy 1996, s. 45).    

Med romantiken, och framför allt i Schopenhauers filosofi, når tanken om musikens 

egenvärde sin kulmen då det musiska inte bara ses som en väg till förståelse för det 

gudomliga utan blir identiska enheter. I Schopenhauers filosofi står musiken över de andra 

konstarterna. De andra konstarterna är manifestationer av idéerna. Musiken är ett direkt 

uttryck för viljan, alla fenomens innersta natur (Varkøy 1996, s. 49 ff). Som vi kan konstatera 

finns det mycket mystik i denna musiksyn, och synen på den skapande konstnären, det 

upphöjda geniet, präglas av detta och skapande beskrivs i termer som intuition och gudomlig 

inspiration. Om man drar denna filosofi till sin spets behövs ingen legitimitet eller något 

nyttotänkande, musiken är en storhet som står över detta. Människorna behöver musiken 

eftersom den är allts ursprung och allts fullbordan. 

Nyidealisterna och romantikerna fick betydelse för den konstpedagogiska rörelsen – som 

var en reaktion mot ett intellektualistiskt, fantasi- och känslofattigt utbildningssystem – och 

för den tyska jugendbewegung som riktade sin udd mot positivismen och materialismen 

(Varkøy 1996, s. 52 ff). Jugendbewegung uppstod ur en scoutliknande rörelse som kallades 

Wandervögel-rörelsen. Här fyllde sången en gemenskapsbildande kraft och i pedagogiken 

lades fostringsaspekten till framför allt Schopenhauers filosofi. Det var individen som stod i 

centrum och på så vis skiljde sig jugendbewegung från den konstpedagogiska rörelsen som 

hade ett mer nationellt motiv och ekonomiskt intresse.  

Theodor Adorno kritiserade jugendbewegung. Han menade att det fanns ett visst samband 

mellan sångrörelsen och fascismen: appellen till de unga, kollektivets företräde, återvändandet 

till det förflutna, det ursprungliga och äkta (Varkøy 1996, s. 64). Adorno menade istället att 

musikpedagogikens uppgift var att främja elevernas inre musikaliska föreställningsförmåga. 

Mottagandet är lika viktigt som aktiviteten och Adorno vände sig mot konströrelsens 

användning av musik som ett medel för att uppnå andra saker. Musiken mister då sitt värde. 

I sista kapitlet i Varför musik? listar Varkøy (Varkøy 1996) fyra olika kategorier för 

legitimitetstraditioner för musikämnet. Den första kategorin är i sin tur uppdelad i två 

underkategorier. Dessa kategorier är: 1a Idén om musik som väg till kunskap. Tänkare som 

Platon, Schopenhauer och Steiner menar att musiken är kunskapsväg till tillvarons djupaste 

mening, medan Reimer menar, liksom Gadamer, att man genom musiken kan lära känna sig 

själv (Varkøy 1996). I det första fallet handlar det alltså om en andlig kunskap i det andra en 

humanistiskt. Gemensamt är dock att musiken har en livsnödvändig plats som väg till 

kunskap om livets mest fundamentala sanningar. 1b. Idén om musik som medel för bildning. 

Gemensamt för dessa båda punkter är musiken som medel för kunskap, att man bildas genom 
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att uppfatta och förstå. Gemensamt är också att (den goda) musiken utvecklar personligheten i 

en positiv riktning 2. Idén om musikens socialt fostrande funktion, 3. Idén om barnet som 

skapande individ, 4. Idén om musikens konkreta nyttofunktion för andra skolämnen (Varkøy 

1996). 

Även Gustavsson (2000) behandlar musikämnet ur ett historiskt perspektiv, men inte på 

makronivå som Varkøy (1996). I sin avhandling koncentrerar han sig istället på tidigt svenskt 

1900-tal. Gustavsson diskuterar inte olika legitimitetstraditioner utan olika syn på 

musikundervisningen. Som tidigare nämnts uppehåller sig Gustavsson kring olika 

ställningstaganden i synen på musikundervisning. Dessa olika ställningstaganden är i flera fall 

möjliga att koppla till Varkøys fyra kategorier. Det första ställningstagandet handlar om vad 

som är viktigast för pedagogiken: metoden eller mästaren och är därför mindre intressant i 

detta sammanhang. Det andra ställningstagandet handlat om synen på barnet (Gustavsson 

2000). Här kan man koppla det ena ställningstagandet, att barnen ska läras förstå och beundra 

den stora musiken, till Varkøys kategori 1b och 2, medan ställningstagandet, att barnet ska 

lockas att finna egna uttryck och sitt eget förhållningssätt, till kategori 1a och 3. 

Det tredje ställningstagandet handlar om en polaritet mellan framåtskridande – 

bakåtriktadhet. Framåtskridande handlar i stort sett om att musik är en föränderlig och 

förändrande verksamhet. Det som är förändrande kan leda till ny kunskap vilket skulle gå att 

koppla till kategori 1 a, medan en bakåtriktadhet snarare skulle hamna i kategori 1b och då 

med ordet bildning tolkat som allmänbildning, att lära sig det som hör allmänbildningen till, 

de stora mästarna etc. I en framåtskridande pedagogik är det också troligt att barnets egen 

musik, kreativitet och möjlighet att vara med och utveckla ämnet får en plats, vilket gör att 

detta ställningstagande också går att koppla till kategori 3.  

 

 

2.1.3 Tidigare läroplaner 

I Varkøys Varför musik? går Jonas Gustafsson och Ronny Lindeborg igenom läroplanerna 

från Lgr 62 till Lpo 94 med musikämnets legitimitet i fokus (Gustafsson & Lindeborg, 1996). 

Deras analys skiljer sig till viss del från analysen i denna studie. Detta handlar inte om olika 

tolkning av läroplanerna utan om olika vinkling. Medan de analyserar musikämnets 

legitimitet analyseras i denna studie ämnets nytta. I en läroplan där musikämnet har svag 

legitimitet kan dess nytta ändå lyftas fram exempelvis som stöd för andra ämnen. Enligt 

Gustafsson och Lindberg (1996) har musikämnet svag legitimitet i Lgr 62 där det ses som ett 

övningsämne och övningsämnen i sin tur ses som mindre angelägna och stjäl ibland tid från 

annat krävande skolarbetet. I Lgr 69 får musiken en starkare ställning och ses som något som 

ska berika elevens liv och skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse. I Lgr 80 

betonas musikens sociala funktioner och ses även här som ett verktyg för personlig utveckling 
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och som något som kan bidra till förståelse för andra kulturer eller tidsepoker (Gustafsson & 

Lindeborg, 1996). 

Lpo 94 vände sig mot tidigare läroplaner och den kunskapsförmedlande skolan och ville 

istället lägga större tonvikt vid elevernas sociala utveckling eftersom man menade att kunskap 

inte är på förhand given. Musikämnet får inte reduceras till ett övnings- eller kunskapsämne 

utan kopplas till sådant som förståelse för olika budskap, som uttrycksform, en fråga om 

yttrandefrihet o.s.v. (Gustafsson & Lindeborg 1996, s. 82 – 88) 

Skolkommissionen 1946 skulle leda fram till den gemensamma grundskolan. I detta arbete 

gick det att se tydliga spår av progressivismen. Skolkommissionen fann inspiration i Deweys 

teorier om demokrati och individens särställning (Lundgren 1983). Enligt Lundgren 

resulterade detta i en ny läroplanskod. En läroplanskod är ett redskap för att analysera vad 

som ligger till grund för olika val i läroplanerna. Exempelvis vad som ska läras ut, hur 

undervisningen ska organiseras och genomföras o.s.v. Till grund för dessa val finns 

ideologiska föreställningar som Lundgren sammanfattade i olika läroplanskoder.  

Tidigare hade det funnits en konflikt mellan den klassiska och realistiska läroplanskoden å 

ena sidan och den moraliska läroplanskoden å andra sidan. Istället menar Lundgren (1983) att 

man nu kunde se en rationell läroplanskod växa fram. Det var en pragmatisk läroplanskod 

som byggde på sådant som individ och samhälle skulle ha nytta av. Det är nyttan som gör att 

individen uppfattar att kunskapen har ett värde. Att den rationella läroplanskoden växte fram 

under arton- och nittonhundratalet berodde främst på att utbildningen blev en 

produktionsfaktor i samhället. Detta gjorde konflikten mellan samhällets krav och individens 

krav tydliga (Lundgren 1983). Det är också en konflikt som återspeglas i läroplanerna.  

       

2.1.4 Lgr 11 

Hösten 2015 publicerade Skolverket rapporten Musik i grundskolan – en nationell 

ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. I rapporten utvärderades bl. a. ämneskonceptioner och 

uppfattning om undervisning, musiklärarnas uppfattning om de nya kursplanerna, elevernas 

attityder till musikämnet, undervisningens innehåll och genomförande samt betyg och 

bedömning. Ämneskonceptionerna kommer att behandla under nästa rubrik, medan övrigt 

kortfattat behandlas här. 

 Musiklärarna i undersökningen uppfattade kursplanen som angelägen och nästan 100 % av 

dem ansåg att kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav hade ganska eller mycket stor 

betydelse för deras undervisning. Även kursplanens syfte och långsiktiga mål samt 

läroplanens övergripande mål hade stor betydelse för mer än 90 % av lärarna (Skolverket 

2015, s. 39-40). Läroplanens formuleringar har alltså stor betydelse för lärarna och är med och 

formar ämnet.  

En något annorlunda bild gav rapportens fördjupningsstudie. Observationer i klassrum 
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indikerar att musikämnet är ett övningsämne och som ett sådant ifrågasätter rapportförfattarna 

ämnets överlevnad i samhället så som det ser ut idag (Skolverket 2015, s 220). Det faktiska 

innehållet på lektionerna bestod främst av praktiskt musicerande. Målet med detta 

musicerande var att eleverna skulle spela tillsammans, men under de lektioner som 

observerades nådde man aldrig detta mål. Istället övade eleverna enskilt på sina instrument. 

När lärarna själva fick reflektera över ämnes innehåll utgjorde musicerandet ungefär 50 % av 

samtliga aktiviteter. Aktiviteterna: musikskapande, att lära om musik, musikens begrepp, att 

reflektera kring musik och annat kom inte i något fall över 20 % (Skolverket 2015, s. 74). 

Dessutom visade det sig att flertalet av dessa aktiviteter bakades in i det praktiska 

musicerandet. 

Elevernas attityd till både ämnet och läraren som undervisade i det var överlag mycket 

positivt. Dock har intresset för ämnet minskat något sedan rapporten NU-03 då hela 85 % av 

eleverna sade sig vara intresserade av musikämnet mot en bit under 80 % i rapporten 2015 

(Skolverket 2015, s. 45). I rapportens genomgång av elevernas attityder kommer 

nyttobegreppet upp till diskussion vid flera tillfällen. Begreppet definieras inte och används 

främst av rapportförfattarna för att tolka elevernas svar. Exempelvis är det fler elever i årskurs 

6 än årskurs 9 som tycker att musik är ett viktigt ämne, vilket rapportförfattarna spekulerar 

kring på följande sätt: 

 

Skillnaden i uppfattningen mellan elever i årskurs 9 och 6 här kan möjligtvis förklaras med att 

elever i årskurs 9 är mera inriktade på nyttoaspekten i ett fortsatt utbildningsperspektiv, medan 

eleverna i årskurs 6 fortfarande inte har börjat tänka på framtiden i form av exempelvis en mera 

fokuserad studieinriktning. Därför kan det antas att elever i årskurs 6 lägger andra betydelser i 

begreppet ”viktigt”, exempelvis viktigt för deras välbefinnande eller självkänsla. (Skolverket 

2015, s. 46) 

 

Det finns mycket att invända mot denna möjliga förklaring. För det första kan vi fråga oss på 

vilket sätt välbefinnande och självkänsla inte skulle vara viktigt/nyttigt. Vi kan också 

diskutera kopplingen nyttoaspekt – utbildningsperspektiv – musik. Det finns ett stort antal 

yrken där kunskaper i musik är viktiga tillgångar: lärare, förskolelärare, fritidspedagog, präst, 

musiker o.s.v. I tidigare läroplaner, framför allt Lgr 80, har dessutom musiksalen lyfts fram 

som en arena för att träna sig i samarbete och demokrati.    

Något som särskilt kom fram i fördjupningsstudien var att de elever som inte hade något 

större intresse för musik inte förstod vitsen med musikundervisningen i skolan (Skolverket 

2015, s. 182). Även föräldrarnas utbildningsnivå och attityd till ämnet hade betydelse inte 

minst för elevernas slutbetyg i ämnet. Högre utbildningsnivå hos föräldrarna gav högre 

slutbetyg. (Skolverket 2015, s. 9) 

Rapporten fastslår att betygssättning av ämnet musik alltid har varit problematisk. Till stor 
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del beror detta på att den estetiska kärnkompetensen anses hamna vid sidan om, samt att 

betygskriterierna har uppfattats som otydliga. I den aktuella rapporten tycks detta dock ha 

förändrats. Lärarna har en positivare inställning till betygsättning och till läroplanens 

betygskriterier. Det har inte forskats mycket kring betygssättningen utifrån Lgr 11, men 

rapportförfattarna tror att den positiva inställningen möjligtvis kan förklaras med att 

kunskapskraven har blivit tydligare (Skolverket 2015, s. 127).  

Det är också intressant att notera andra skillnader som lyfts fram i rapporten mellan Lgr 11 

och tidigare läroplaner. Rapportförfattarna pekar bland annat på att det inte finns samma 

kollektiva fokus på ämnet utan att skillnaden mellan individers relation till musiken lyfts 

fram. Musik som medel för annat lärande är nedtonat liksom musik som rekreation. Inte heller 

att musikundervisningen kan bidra till exempelvis identitetsutveckling och utveckling av 

social kompetens (Skolverket 2015, s. 25) 

 

2.1.5 Diskurser, ämneskonceptioner och legitimitetstraditioner 

Tomas Englund (2005) bygger vidare på Lundgrens läroplansteori i Läroplanens och 

skolkunskapens politiska dimension. Förutom att lägga ytterligare en läroplanskod till 

Lundgrens, den medborgerliga, så talar han om tre olika utbildningskonceptioner inom ramen 

för den medborgerliga läroplanskoden: den patriarkala, den vetenskapligt rationella och den 

demokratiska (Englund 2005). Å ena sidan går det att förstå de tre konceptionerna 

kronologiskt, men också som ”tidlösa föreställningssystem inom ramen för den 

medborgerliga läroplanskoden, med den vetenskapligt-rationella som den dominerande under 

senare tid, dock utmanad av den demokratiska” (Englund 2005, s. 306). Den patriarkala 

utbildningskonceptionens grundtanke är att utbildningssystemet är organiserat för en framtida 

placering av eleverna i den sociala arbetsdelningen. I den vetenskapligt-rationella 

utbildningskonceptionen är det ämnesinnehållet, presenterat på ett vetenskapligt-objektivt 

sätt, som är själva grundvalen för utbildningen, underordnat en demokratisk överideologi. 

Denna ideologi är dock inte i första hand något som behandlas i ämnesundervisningen där 

istället som sagt ämneskunskaperna är det viktiga. Den demokratiska ämneskonceptionen 

slutligen ser som utbildningens mål att fostra människor som är kapabla att bära upp 

demokratin (Englund 2005, s 307 – 312). 

Englund skrev sin avhandling på 80-talet. Hade den skrivits under tvåtusentalet är det 

möjligt att han formulerat ytterligare en konception: den marknadsekonomiska. Roger 

Standaert (2010) skriver ”The market is the dominant European discourse ... The space for 

education in Europe today exist within this discourse.” (Standaert 2010, s. 10).  Utbildningens 

mål har mycket med det ekonomiska trycket och marknadsekonomin att göra och grundar sig 

därför på konkurrens, effektivitet och spetskompetens. 

Detta syns exempelvis i en text som The Role and Impact of Public - Private Partnerships 
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in Education från världsbanken (Barrera, et al. 2010). Här förekommer ordet competition 

konsekvent. Texten är skriven utifrån ett vi och de andra-perspektiv. De röster som talar för 

privatisering och konkurrens är underförstått ”vi som har rätt”. Motargumenten presenteras, 

men är alltid de andras röst.  

 

”The rationale is that parents can send their children to the most productive school based on their 

preferences [ ... ] If private schools are more productive, then their enrollment will tend to 

increase while improvments will take place in all schools as they try to compete for potential 

students.” (Barrera, et al. 2010, s. 18) 

Här beskrivs de förlorande skolorna som vinnare för att de tvingas att tävla med andra skolor. 

Själva tävlingsmetaforen haltar dock då det i en tävling bara kan finnas en vinnare; alla andra 

är förlorare. 

I en marknadsekonomisk konception är det inte bara elever och skolor som är vinnare och 

förlorare utan även ämnen. Som Lilliedahl (2013) visar i sin avhandling Musik i (ut)bildning – 

Gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan så blev de 

praktisktestetiska ämnena förlorare i och med Lgy 11. Avhandlingen redogör för 

beslutsprocessen som ledde fram till att ämnet estetisk verksamhet togs bort från 

gymnasieskolans kursutbud och hur de estetiska ämnena på så vis förlorade sin status som 

kärnämnen. Enligt Lilliedahl var det den marknadsekonomiska diskursen som trängde ut de 

estetiska ämnena i periferin (Lilliedahl 2013).  

Även Sven–Erik Liedman (2013) diskuterar en marknadsekonomisk diskurs i sin debattbok 

Hets – en bok om skolan. Liedman menar att med en marknadsekonomisk måttstock måste 

allt kunna kvantifieras och kvalitetssäkras. Vokabulären lånas från näringslivet liksom mät- 

och utvärderingsmetoder. Organisationer som OECD får större inflytande på 

utbildningspolitiken än exempelvis forskningen. Även Liedman utmålar de estetiska ämnena 

tillsammans med de humanistiska som förlorarna i denna utbildningsfilosofi då de kunskaper 

och förmågor som ska läras ut sällan är kvantifierbara. (Liedman 2013). Att lärarna i 

Skolverkets rapport (2015) uppgav att det blivit lättare att betygsätta eleverna med de nya 

betygskriterierna kan vara ett tecken på att just kvantifierbara delar av musikämnet har fått en 

mer framskjuten position, medan andra kunskaper har hamnat i bakgrunden. Även Varkøy 

beskriver vår tids syn på nytta som likställt med matnytta och talar om värdet av det 

”onyttiga” i antologin Om nytte og unytte (Varkøy, 2013) 

Det finns dock andra röster om skolan efter Lgr 11 som visar i en helt annan riktning. I 

Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering beskriver Fredrik Hertzberg (2015) 

studie- och yrkesvägledarnas uppdrag och hur det förändrats från en position i vilket det 

vägledande samtalet ska ses som en process där två intressen bör balanseras: elevens intresse 

och samhällets behov, till en position där individen är i fokus. Så som uppdraget beskrivs i 
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Skolverkets allmänna råd är det nu yrkesvägledarens roll är att ge vägledning, autonomi och 

erkännande till eleven och hennes val, inte att styra eller förhandla (Hertzberg 2015).   

Monica Lindgren konstruerar i sin avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan – 

Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare (Lindgren, 2006) ett antal 

diskurser utifrån nodalpunkterna: kompensation, behov, balans, helhet, glädje, fostran och 

förstärkning. Lindgren har använt samtalet som metod och resultatet problematiserar hon 

utifrån begreppen makt och kontroll. Vi kan konstatera hur Kants moralfilosofi fortfarande 

har betydelse för de estetiska ämnena då de ofta legitimeras som just stöttande verksamheter. 

 De diskurser Lindgren (2006) formulerar är följande: Estetisk verksamhet som 

kompensation: I denna diskurs är det barn med särskilda behov, ”problembarn”, som ger de 

estetiska ämnena legitimitet. Ämnet betraktas som specialpedagogiskt med terapeutiska 

inslag. Estetisk verksamhet som balans: I denna diskurs formuleras musikämnets legitimitet 

utifrån tanken på balans mellan teoretiska ämnen och praktisk-estetiska. Musik och andra 

estetiska ämnen får alltså sitt värde i att vara motpoler till ”tyngre” och mer teoretiska ämnen. 

Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet: Denna diskurs ligger i linje med både balans- och 

behovsdiskurserna. Eleverna behöver ha roligt; det är ett behov och det balanserar den övriga 

skolvardagen. Estetisk verksamhet som fostran: Fostransdiskursen handlar dels om att fostra 

barnen till bättre människor dels till bättre samhällsmedborgare. Legitimeringen av skolans 

musikundervisning har en klar fostransfunktion. Musikundervisningen kan skapa lyhörda och 

samarbetsvilliga samhällsmedborgare. Estetisk verksamhet som förstärkning: I den sista 

diskursen särskiljs inte musikämnet från andra estetiska ämnen då ämnenas roll är att 

förstärka andra skolämnen och att de helst ska ingå i större ämnesövergripande projekt.  

Detta kan vi jämföra med de olika ämneskonceptioner som formuleras i Skolverkets 

rapport 424 Musik i grundskolan (Skolverket 2015). De ämneskonceptioner som lyfts fram i 

rapporten är: musik som ett ämne för estetiskt uttryck, ett skapande ämne, ett upplevelseämne, 

ett kommunikativt ämne, ett ämne med fokus på personlighetsutveckling och socialisering, ett 

övningsämne och musik som ett orienteringsämne. Den ämneskonception som flest lärare 

anslöt sig till var musik som ett ämne för estetiskt uttryck. Denna konception hade nästa 

dubbelt så hög svarsfrekvens bland lärarna i årskurs 9 än konceptionen musik som ett 

skapande ämne. Bland lärare som undervisade i årskurs 6 hamnade den dock först på andra 

plats med något färre lärare än musik som ett upplevelseämne. Båda dessa konceptioner passar 

bäst in i Lindgrens diskurs Estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet (Lindgren 2006) 

eftersom det i båda fallen handlar just om aktivitet, att få skapa och uttrycka sig, och 

skapandet i sin tur utgår ofta från lust. Lindgrens avhandling (Lindgren 2006) får också ett 

stort utrymme i rapportens bakgrundsavsnitt (Skolverket 2015) varför det är rimligt att anta 

att rapportförfattarna har funnit inspiration i Lindgrens diskurser vid utformandet av sina egna 

ämneskonceptioner. 
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2.2 Nyttodiskurser 

Utifrån bakgrundslitteraturen och de olika läroplanerna (Lgr 62 till Lgr 11) har jag formulerat 

fem olika nyttodiskurser (se nedan). Diskurser innebär ”ett bestämt sätt att tala om världen 

och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Ett enskilt tecken som Nytta kan 

förstås på olika sätt och hur vi tänker kring nytta påverkas av den diskurs vi handlar inom. Det 

går att hitta direkta eller indirekta formuleringar kring nytta i läroplanerna från Lgr 62 till Lgr 

11. Vad som verkligen menas med begreppet verkar dock skilja sig åt. Med utgångspunkt bl. 

a. i Lindgrens avhandling (2000), Englund (2005) och Lundgrens (1983) ämneskonceptioner 

och läroplanskoder, Skolverkets rapport (2015) och annan bakgrundslitteratur och forskning 

formades olika tänkbara sätt att tänka kring nytta. Genom en översiktlig genomläsning av 

läroplanstexterna prövades sedan dessa, ännu inte helt färdigformulerade diskurser, för att se 

om de kunde fungera som relevanta analysredskap.  

    När Gadamer (1997) formulerar att den estetiska erfarenheten är en väg till självförståelse 

och humanistisk kunskapsväg, så är det en tänkbar nytta med exempelvis musikämnet som 

formuleras. Detta är en nyttodiskurs eller ett nyttoargument som även formuleras av Román 

(2006). Förutom den sköna konstens immanenta nytta presenterar Román ytterligare två 

nyttoargumentet: en färdighetsinriktad läsning samt en samhällsnytta som i en demokratiserad 

undervisning där litteraturen både speglar och påverkar verkligheten, med stark betoning på 

de sociala villkoren (Román 2006, s 322-323).   

I de diskurser jag har formulerat har jag framför allt utgått från Románs (2006) 

nyttoargument och Varkøys (1997) olika legitimitetstraditioner. Det Román kallar för 

konstens immanenta nytta återkommer dels i Varkøys legitimitetskategori Idén om musik som 

väg till kunskap och Idén om barnet som skapande individ, dels i Gadamer syn på det 

estetiska som en väg till självförståelse (Gadamer, 1997; Román 2006; Varkøy 1996). Jag har 

valt att benämna denna diskurs Nyttan av musik som kunskapsväg för att lära känna sig själv 

och omvärlden. I denna diskurs har musiken ett värde i sig själv som en kunskapsväg. 

Musiken hjälper oss att lära känna oss själva och vår omvärld. Den är också viktig som 

förmedlare av känslor, idéer och intryck. Musikens läkande kraft har också en plats i denna 

diskurs, liksom att vara ett medel för rekreation. Att lära känna sig själv handlar i 

sammanhanget också om att må bra, att lyssna till sig själv och sina behov. Musiken som 

kommunikationsväg har också sin plats i diskursen. Musiken har en terapeutisk nytta för 

individen och för gruppen. Musiken ses i denna diskurs som en kunskapsväg. Kunskap 

förmedlas genom musik, snarare än att kunskap om musik förmedlas. 

En annan diskurs valde jag att benämna som musikens nytta för fostran till demokratisk 

medborgare. Här känner vi igen Varkøy legitimitetskategori Idén om musikens socialt 

fostrande funktion, men även här Idén om barnet som skapande individ (Varkøy 1996). 
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Liksom i Románs nyttoargument kan musiken här spegla och påverka verkligheten, men 

musiken har ytterligare en dimension, nämligen det gemensamma musikskapandet. 

Nyttoargumentet för litteraturen är främst att läsaren tar del av innehållet i litteraturen och lär 

sig om verkligheten och sociala villkor (Román, 2006). För musikämnets del handlar det mer 

om att lära sig genom aktivitet, att få vara del av en grupp och skapa något tillsammans. Att ta 

del av och lyssna på musik handlar i den här diskursen mindre om att ”läsa” musiken utan mer 

om att läsa om musiken. Istället för att fundera över hur ett musikstycke påverkar eleven själv, 

eller att försöka förstå något genom musiken lär sig eleven vad musiken har betytt för andra 

och vad den betyder och har betytt i sin historiska och samhälleliga kontext. Eleven lär sig 

också att betrakta musiken och dess påverkan kritiskt. 

 Jag formulerade ytterligare en fostransdiskurs, som egentligen hade spelat ut sin roll då 

Lgr 62 infördes. Denna nyttodiskurs har dock varit så stark i tidigare utbildningsformer att det 

går att hitta rester av den i grundskolans läroplaner. Detta är musikens nytta som fostran till 

disciplin. Här känner vi igen Varkøy legitimitetskategori Idén om musikens socialt fostrande 

funktion (Varkøy 1996) och Englunds patriarkala utbildningskonception (Englund 2005). 

Detta är en diskurs som delvis har sina rötter hos Platon, som formulerade hur olika skalor 

kunde fostra och forma olika yrkesgrupper och samhällsklasser (Varkøy 1996). I denna 

diskurs finns musikens nytta i dess förmåga att socialisera in individen i samhället och som 

medel att reproducera tidigare generationers uppfattning om exempelvis moral, tro och 

världsordning (Englund 2005, Lundgren 1983,Varkøy 1996). Gustafsson (2000) uppehåller 

sig en hel del vid musiken som ett medel för disciplin. Det som ska disciplineras är viljan och 

kroppen. Det kan ta sitt uttryck i smakkultivering och karaktärsdanande, men även att 

underkasta sig den disciplin som det innebär att förkovra sig på ett instrument (Gustafsson 

2000) 

Ytterligare en diskurs valde jag att benämna som musikens nytta som stöd för andra 

ämnen. En diskurs nästan identisk med Lindgrens Estetisk verksamhet som förstärkning 

(Lindgren, 2000). Vi känner också igen den från Kants moralfilosofi där musikämnet inte har 

någon legitimitet i sig själv utan som stöd för annan kunskap (Varkøy 1996).  I denna 

nyttodiskurs är inte musiken målet i sig utan nyttan ligger i att musik kan ha ett terapeutiskt 

inslag och fungera som ett pedagogiskt verktyg som inhämtande av annan kunskap. På sätt 

och vis påminner denna diskurs om Nyttan musik som kunskapsväg för att lära känna sig 

själv och omvärlden. I båda fallen ses musiken som en kunskapsväg. Synen på musiken 

skiljer sig dock åt. Musikens nytta som stöd för andra ämnen är mer pragmatisk och musiken 

är enbart vägen medan målet är något annat. I diskursen musikens nytta som kunskapsväg för 

att lära känna sig själv och omvärlden är musiken både väg och en del av målet. Det finns 

också ett andligt inslag då musiken ses som förmedlare av sådant vi inte kan fånga eller få 

förklarat i ord.  

Att bygga en hel kursplan på musikens nytta som stöd för andra ämnen torde vara svårt, 
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eftersom ämnet då mister ett värde i sig självt. Visserligen ger det ämnet legitimitet, men inte 

legitimitet i att vara ett eget självständigt ämne. Det ligger ingen värdering i detta påstående. 

Specialpedagogik har exempelvis hög legitimitet, men kan inte formuleras som ett skolämne. 

Så länge musik finns med i läroplanen som ett eget ämne kan aldrig dess främsta nytta vara att 

ge stöd åt andra ämnen. Däremot kan det vara en nytta bland andra och därför tas även denna 

diskurs upp i analysen. 

Den sista diskursen valde jag att benämna marknadsekonomisk nyttodiskurs. Inom denna 

diskurs betraktas nyttan med de estetiska ämnena som att de stimulerar elevernas kreativitet 

och syftet med denna kreativitet är att forma eleverna till framtida entreprenörer. Det är svårt 

att finna en allmän nytta med ämnet som gäller för alla elever oavsett framtida sysselsättning. 

Att lära sig om musik, samt att lära sig att musicera blir viktigare än att lära sig genom musik. 

Det lilla fåtal som ska använda musiken professionellt i framtiden måste ges förutsättning att 

utveckla sina kunskaper i ämnet. Det blir alltså en färdighetsinriktad undervisning, men till 

skillnad från, det av Román (2006) beskrivna, litteraturämnet är det färdigheter som inte är 

nödvändig för alla. Viktigt i en marknadsekonomisk diskurs är också att kunskap ska kunna 

kvantifieras. Poängsättning och betyg är viktiga instrument för sållning och rangordning av 

eleverna (Liedman 2013) vilket premierar ämneskunskaper som är mätbara.  Eleverna har 

nytta av musikämnet för att det är ytterligare ett ämne att samla poäng i för att komma vidare 

till gymnasiet. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att studera vilka olika nyttodiskurser som framträder i de olika läroplanerna 

från Lgr 62 till Lgr 11 och vilken betydelse dessa nyttodiskurser får för ämnets legitimitet och 

status i skolan.  

Jag kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 

• Vilka olika nyttodiskurser framträder i de olika läroplanerna, lgr 62 till Lgr 11? 

• För vem formuleras musikämnet som nyttigt? Individen eller samhället? Alla elever 

eller vissa? 

• Vilka nyttodiskurser framträder i lärarnas berättelser? 

• Hur uppfattar lärarna relationen mellan sin egen syn på ämnets nytta och de 

nyttodiskurser som formuleras i läroplanerna? 

 

Den första frågeställningen följer naturligt på uppsatsens syfte. De efterföljande tre hör 

samman med diskursernas betydelse för ämnets legitimitet och status. Ämnets legitimitet och 

status kan värderas utifrån frågeställningen för vem som musikämnet formuleras som nyttigt. 

Om ämnet ses som nyttigt för alla elever och har stor samhällsnytta ger det ämnet legitimitet 

och status. Genom att dels analysera vilka nyttodiskurser som framträder i lärarnas narrativ, 

dels analysera kongruensen mellan lärarnas egen syn på nytta och på den nyttosyn som 

formuleras i läroplanen tror jag mig kunna säga något om ämnets status och nytta. Om den 

egna nyttodiskursen och läroplanens sammanfaller och detta kan formuleras som en 

självklarhet bör det kunna tolkas som att ämnet har stark legitimitet ur ett nyttoperspektiv. Ju 

större diskrepans mellan lärarnas nyttodiskurs å ena sidan och läroplanens å andra och ju mer 

en nyttodiskurs behöver förklaras och försvaras ju svagare bör man kunna tolka ämnets 

legitimitet och status.  

Särskilt fokus kommer att ligga på Lgr 11 eftersom det är den läroplan som gäller idag. För 

den tredje frågeställningen kommer jag särskilt att studera den språkliga variationen i lärarnas 

berättelser för att se hur de uppfattar relationen mellan olika sätt att formulera ämnets nytta. 

Lärarberättelserna är ett komplement för att se om de kan bekräfta studiens läroplansanalys 

eller om de kan sätta analysen i ett annat perspektiv. 
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4. Teori 

 

4.1 Val av teori utifrån problemformulering 

Vilken teori och metod som används i en studie måste kopplas till studiens 

problemformulering (se. exempelvis Larsson 2005). I denna studie vill jag göra en analys av 

kursplanerna i musik från Lgr 62 till Lgr 11. Läroplanerna kommer att analyseras utifrån hur 

musikämnets nytta formuleras i texten. Detta ger vid handen en läroplanteoretisk ansats. 

Eftersom det är språket jag analyserar och hur ett visst begrepp förändras och får olika 

betydelse och relevans över tid, faller valet av teori på diskursanalys. Själva analysarbetet är i 

sin tur inspirerad av hermeneutikens sätt att tränga in i texter varför även denna teori, om än 

avlägsen diskursteori, tas upp i detta avsnitt.    

Analysen sker dels på en mikronivå – ett begrepp, nytta, står i fokus för analysen – dels en 

makronivå – en jämförelse av ett ämnes utveckling över tid i olika kontexter. Att växla 

perspektiv mellan del och helhet för att tolka en text är själva grundtanken i hermeneutik och 

används här alltså som metod för att tränga in i det empiriska materialet (Alvesson & 

Sköldberg, 1994; Westlund, 2014). 

 Diskursanalys kan behandla de stora diskurserna eller de små (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Även detta kan ses som en växelverkan mellan del och helhet. I föreliggande 

studie representeras de stora diskurserna av musikämnets genealogi, de stora 

utbildningspolitiska och samhälleliga förändringarna. De små diskurserna utgörs av 

läroplanstexten som även den kan delas upp i diskurser på olika nivåer. Den mer övergripande 

diskursen som bildar länk till de utbildningspolitiska och samhälleliga diskurserna är 

läroplanernas övergripande mål och syfte. På nästa nivå återfinner vi kursplanerna i musik 

och på mikronivå har vi enskilda formuleringar i kursplanerna. 

Teorin kompletteras också med reflexiv tolkning (Alvesson & Sköldberg, 1994). Som 

forskare befinner jag mig själv i en kontextbunden situation. Jag skriver detta läsåret 

2015/2016. Jag är själv utbildad musiklärare och har jobbat som sådan i flera år. Jag kan välja 

att försöka förhålla mig själv opartisk och osynlig i min forskning, eller kan jag välja att 

reflektera över mitt arbete, redovisa tillräckligt stora delar av min empiri för att ge mina läsare 

chansen att själva dra egna slutsatser samt avgöra ifall mina resultat och slutsatser är 

tendentiösa eller väl avvägda. Jag väljer här ett reflexivt förhållningssätt. 
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4.2 Läroplansteori 

Det engelska uttrycket curriculum är vidare än det svenska läroplan och säger också mer om 

vad läroplansteori är. Det handlar inte enbart om den skrivna texten utan även om kontexten 

och hur texten rekonstrueras mellan produktions- och reproduktionsfältet (Lindensjö & 

Lundgren 2000). Liksom samhällelig produktion innebär att tillverka livsförnödenheter och 

ting, så producerar den kunskap som ger mening åt tingen, men den producerar även ”de 

villkor i samhället inom vilka produktionen sker” (Lindensjö & Lundgren 2000, s.13)  Vi kan 

förstå läroplansteori som hur kunskaper och värderingar väljs ut och organiseras i 

utbildningskontexten (Lilliedahl 2013). Den läroplanstext som i denna studie ska analyseras 

ska alltså tolkas i sin kontext och utifrån hur nytta formuleras och värderas. Vad som ses som 

nytta har i sin tur betydelse för vilka kunskaper som väljs ut och organiseras i 

utbildningskontexten. 

   Viktig för läroplansteorin är Urban Dahllöfs ramfaktorteori som utvecklades under 1960-

talet. Vad som var nytt med ramfaktorteorin var att Dahllöf lyfte fram statens roll och ansvar. 

De ramar som ramfaktorteoretiker traditionellt brukar studera är exempelvis tid, rum och 

resurser som i sin tur ofta styrs av politiska beslut. Det finns dock betydligt fler ramfaktorer 

än så. I stort sett allt som styr och påverkar undervisningen kan studeras som ramfaktorer 

(Dahllöf 1999). Dahllöf understryker också vikten av att ”uppmärksamma ramarnas genes, 

historiskt och politiskt i relation till idéhistoria och samhällsutveckling” (Dahllöf 1999, s. 12). 

 Läroplanerna bildar ett ramverk för lärarna och påverkar deras arbetssituation. De bildar 

ramar för undervisningen och för vad som är möjligt att genomföra. De bildar också ramar för 

ämnet och ämnets status. Ulf P. Lundbergs och Tomas Englunds (Englund 2005, Lundgren 

1983) arbeten om olika läroplanskoder och ämneskonceptioner utgår från genes, de historiska 

och politiska dimensionerna av musikämnet och läroplanen. Lundgrens läroplanskoder har 

redan tagits upp i stycke 2.1.3 , men här följer en mer allmän definition på vad läroplanskoder 

är.  

 När ett barn härmar sina föräldrar och på så sätt lär sig ett framtida yrke behöver inte mål 

och mening med utbildningen formuleras, men när uppfostran och undervisning skiljs från 

andra praktiker i samhället, när produktionen och reproduktionen lösgörs från varandra, kan 

pedagogik och pedagogiska frågeställningar tänkas och kännas igen. Pedagogiken blir ett 

samtal, en diskursiv praktik. Nu måste syfte och mål formuleras för utbildningen och fästas på 

pränt, texter för pedagoger måste skapas. Dessa texter som utgörs av läromedel, läroplaner, 

kursplaner o.s.v. och bestämmer vad utbildningen ska innehålla och ha för mål. Den dolda 

mening som utbildningen ges genom dessa texter kallar vi för läroplanskoder (Lindensjö & 

Lundgren 2000). 

 Förändringen från en läroplanskod till en annan är resultatet av en kamp om makten över 

innehållet. Denna maktkamp uppstår genom ett yttre tryck. Samhället förändras och ställer 
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nya krav på utbildningen. Det som var meningsfullt i en kontext är det inte i en annan. Den 

samhälleliga reproduktionen står alltså för detta yttre tryck, men det finns också en inre 

reproduktion som består av skolans historia och traditionella syn på vad som är bildning, 

skolans syfte och mål. (Lindensjö & Lundgren 2000) 

4.3 Diskursanalys 

Diskursanalys brukar i litteraturen sammanfattas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7; Börjesson & Palmblad 2013). Vivien Burr 

har satt upp fyra nyckelpremisser för vad en diskurs är: En kritisk inställning till självklar 

kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer 

och samband mellan kunskap och social handling. (Burr 1995). 

Det finns stora diskurser och det finns små (Börjesson & Palmblad 2013). Michel Foucault 

arbeten rör just de stora diskurserna och behandlas utifrån genealogi och maktbegrepp 

(Foucault, 1984). En sådan stor diskurs är utbildningsdiskursen och denna diskurs presenteras 

och gås igenom i detta arbetes bakgrundsavsnitt där analyser av forskare som Sven–Erik 

Liedman (2011), Ulf P. Lundgren (1983), Tomas Englund (2005) m.fl. reproduceras. 

 En läroplan kan ses som en del i den stora utbildningsdiskursen, medan kursplanen 

representerar en mindre ämnesdiskurs. I musiklärarnas narrativ är det framför allt de små 

diskurserna som är i fokus, vilka handlar om framställningen av världen på det lokala planet 

(Börjesson & Palmblad 2013). För detta lämpar sig diskurspsykologi väl.  

Enligt diskurspsykologi formar språket den sociala världen, inklusive världsbilder, sociala 

relationer och sociala subjekt. Attityder och gruppkonflikter, synen på jaget och på mentala 

processer är grundläggande för hela forskningsfältet. Vidare argumenteras det för att våra sätt 

att förstå och kategorisera världen inte är universella utan historiskt och socialt specifika och 

därmed kontingenta (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 97 ff).  

I diskurspsykologin sker analysarbetet på flera plan samtidigt. Insamlingen av empirin är 

inte enbart insamling utan analysarbetet börjar redan där och ibland får frågeställningar och 

syfte anpassas efter det som framkommit i empirin. Diskurspsykologin har dock sin fasta 

punkt i att det är språkhandlingen i sin givna kontext som är i fokus (Potter & Wetherell 1987; 

Alvesson & Sköldberg 1994). Detta tillvägagångssätt innebär en mängd genomläsningar och 

ett utdraget analysarbete. 

Ett viktigt avsteg som här kommer att göras från traditionell diskurspsykologi är valet av 

material som ska analyseras. I diskurspsykologi analyseras framför allt naturligt 

förekommande material (Potter & Wetherell 1987; Alvesson & Sköldberg 1994). I 

föreliggande studie analyseras istället ett narrativt material som framställts just med tanke på 

analysen. Detta diskuteras vidare i metodkapitlet. 

Gemensamt för all diskursanalys är att det är språket som står i centrum. Hur vi talar om 

världen inte bara reproducerar världen utan är med och skapar den. Angreppssätten stammar 
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från strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori, och en individuppfattning som bygger 

på en vidareutveckling av strukturmarxismen. Viktiga begrepp som återkommer inom 

diskursanalys är makt och ideologi vilket gör diskursanalys till en väl lämpad teori när man 

undersöker faktorer som har med exempelvis utbildningspolitik att göra. En annan viktig 

premiss är att språket är i ständig förändring. Det pågår en diskursiv kamp om olika tecken 

(begrepp, ord) och deras innebörd (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I denna studie är det 

just kampen om tecknet nytta som analyseras. Vilken betydelse lägger vi i ordet nytta? Om 

antagandet att det pågår en diskursiv kamp stämmer borde vi se olika definitioner av ordet 

nytta mellan exempelvis Lgr 62 och Lgr 11.  

Diskurspsykologin kommer främst att användas i analysen av lärarnas narrativ, medan den 

diskursanalysen av läroplanerna kommer att ske mer ad hoc. Detta beskrivs utförligare i 

metodavsnittet. 

4.4 Hermeneutik  

Hermeneutik tas upp i detta avsnitt inte för att det används som teori utan som metod. 

Diskursanalys och hermeneutik har olika ontologiska antagande som grund för sina 

kunskapsanspråk (mer om detta under nästa rubrik) men i denna studie intresserar jag mig för 

hermeneutikens metod att penetrera en text och inte dess kunskapsanspråk. 

Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen 

(Westlund 2014). Det material som samlas in och analyseras är framför allt skrivna texter. Det 

finns egentligen ingen generell arbetsgång när det gäller analysarbetet. Det är dock en fördel 

om forskaren har förförståelse för det som studeras och därigenom har lätt för att sätta sig in i 

den aktuella kontexten. Tolkningsarbetet innefattar många genomläsningar av materialet. Man 

talar om den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Den hermeneutiska cirkeln beskriver en 

dialektisk rörelse mellan del och helhet. En del av materialet tolkas utifrån materialet i helhet 

och vice versa. 

Westlund beskriver tre hermeneutiska inriktningar: Existentiellt inriktad hermeneutik, 

misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära (Westlund 2014). I den första inriktningen 

handlar det om att förstå författaren bakom en text, hens psykologi. Forskarens egen förståelse 

av det studerade är centralt i denna riktning. Misstankens hermeneutik påminner mer om 

diskursanalys. Det är själva språket som analyseras och olika ord undersöks med hjälp av 

kvantitativa metoder. I den allmänna tolkningsläran handlar det i sin tur om att tolka det 

texten vill säga, hur man ska förstå det som sägs. 

Mest relevant för denna studie är kanske den allmänna tolkningsläraran, att krypa bakom 

texten och försöka förstå vad den verkligen vill säga. I analysen av lärarnas narrativ kan den 

existentiellt inriktad hermeneutik också bli aktuell. Varkøy (2000) och Alvesson & Sköldberg 

(1994) tar dock också upp den kritisk hermeneutik och s.k. poetisk hermeneutik, riktningar 
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som genom att sätta språket i centrum och genom sitt kritiska  närmande av texten är närmare 

besläktat med retorik och diskursanalys.  

När vi angriper problemet utifrån ett hermeneutiskt tankesätt väljer vi ut en utgångspunkt, 

en del i helheten att utgå från. Denna del försöker vi sätta i samband med helheten för att 

sedan återgå till delen. På detta sätt borrar vi oss in i kunskapen genom att alternera mellan 

del och helhet och får på så sätt en fördjupad förståelse för båda. Bilden av en spiral blir då 

bättre än bilden av cirkel som ju beskriver ett mer statiskt tillstånd än spiralens rörelse in till 

kunskapens kärna (Alvesson & Sköldberg 1994). Sanningen i texten blottläggs genom att 

ställa frågor till texten och avslöja och riva ner illusioner. När jag skriver ”sanning” får det 

inte förstås som absolut sanning utan som rimliga tolkningar. Det som avslöjas om texten i 

analysen är tidigare okända sidor av densamma, inte en ny oomkullrunkelig sanning 

(Alvesson & Sköldberg 1994). 

Den hermeneutiska kunskapen nås inte i första hand genom rationellt resonerande. Istället 

betonas intuitionens betydelse. Gadamer använder också begrepp som smak, det goda 

omdömet och vad som är passande (Gadamer 1997). Han menar att ”Smakens 

omdömesförmåga bedömer det enskilda i förhållande till en helhet för att avgöra om det är 

förenligt med allt annat och således passande.” (Gadamer 1997, s. 55). I en mer rationellt 

orienterad kunskapstradition kan detta framstå som otydligt, oprecist och kanske rent av 

ovetenskapligt. Det Gadamer argumenterar för är dock att den rationella kunskapssynen gjort 

att annan kunskap riskerar att gå förlorad och att det finns domäner där mer rationella metoder 

kommer tillkorta. Gadamer frågar sig: ”Ligger det inte ett anspråk på sanning i 

konsterfarenheten, givetvis skilt från vetenskapens anspråk, men förvisso inte underlägset 

detta?” (Gadamer 1997, s. 73). Inkännandet är också viktigt i hermeneutiken. 

 

4.5 kombinationen hermeneutik och diskursanalys 

Kombinationen hermeneutik och diskursanalys kan betraktas som en svårförenlig 

kombination, då man i hermeneutiken vill tolka textens mening och kanske också se en 

mening bortom texten och framför texten eftersom förförståelsen är central.  I diskursanalys 

är det istället det faktiska språket som står i centrum för analysen. Till en början hade jag 

tänkt mig en kombination av dessa teorier och lutade mig då tryggt mot Varkøy (2001) som i 

sin avhandling gör en textanalys av norska läroplaner. Varkøys textanalyser är hermeneutiska 

processer och han rör sig fritt både framåt och bakåt, både upp och ner mellan de olika 

elementen i texten. Diskursanalysen blir en tolkning av text i kontext. Min handledare 

öppnade dock mina ögon för att det resultat jag diskuterar hade sin teoretiska utgångspunkt i 

diskursteori och att det inte fanns mycket av hermeneutiskt tänkande i denna diskussion. 

Hermeneutiken blev på så sätt bara ett redskap i en diskursanalys, varför tanken på en 

kombination mellan de båda teorierna övergavs.   
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4.6 Sammanfattning 

Valet av teori har fallit på läroplansteori och diskursanalys. Valet utgår från studiens 

forskningsfrågor. Begreppet nytta analyseras dels i kursplanerna i musik, dels i musiklärares 

berättelser. Läroplaner är intimt förknippat med utbildningspolitik som i sin tur handlar om 

makt och ideologi vilket gör valet av diskursanalys fruktbar. Studien växlar mellan de små 

och de stora diskurserna, mellan del och helhet, opersonliga kursplansformuleringar och 

personliga berättelser om lärares upplevelser av yrkesliv och musikämnets nytta. Eftersom 

upplevelse är centralt i hermeneutiken och eftersom tolkningsarbetet bygger på pendelrörelsen 

mellan del och helhet blir ett arbetssätt inspirerat av hermeneutisk läsning av berättelserna 

fruktbar.  

 Vi är alla delaktiga i/befinner oss i de diskurser vi vill tränga bakom och som musiklärare 

blir det ännu svårare för mig att kliva ur den sociala kontext jag vill undersöka (Alvesson & 

Sköldberg, 1994; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Därför är det viktigt att jag öppet 

reflekterar över metod, teori och min egen roll som forskare för att kunna ge min 

undersökning giltighet. Mina resultat ska redovisas på ett sätt som gör att den som tar del av 

undersökningen själv kan pröva och bedöma mina slutsatser utifrån resultat och diskussion.  

 Uppsatsens förord och inledning ska ses som en del av denna reflexivet då jag i dessa 

texter redovisar var jag själv står i frågan och vilka mina bevekelsegrunder för detta 

forskningsprojekt är. Det kan lätt bli som Potter och Weherell beskriver: ”The great danger 

here is that the researcher making selections will simply mirror his or her prior expectation” 

(Potter & Wetherell 1987, s. 42) Det gäller därför att ge läsaren ett perspektiv som möjliggör 

för hen att se både författaren och den spegelbild författaren eventuellt skapar i sin text. Detta 

ger läsaren möjlighet att så att säga vrida på spegeln och få en annan vinkling av det 

empiriska materialet. Förutsättningarna för detta är förutom det perspektiv som erbjuds också 

en tillgång till det empiriska materialet och insikt i analysprocessen. Det är svårt att få allt 

detta att rymmas i en masteruppsats, varför lärarnas berättelser återfinns som bilagor. 
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5. Metod 

5.1 Läroplansanalys 

5.1.1 Val av material och urval 

Samtliga läroplaner för grundskolan från Lgr 62 till Lgr 11 analyseras. Det som analyseras är 

dels de aktuella kursplanerna, dels läroplanernas övergripande mål och syfte. Mål- och 

syftestexterna analyseras inte i detalj eller lika ingående som kursplanerna utan läses som 

tolkningsunderlag för förståelsen av kursplanerna. Detta eftersom kursplanerna är det som är i 

fokus för analysen. En kursplan står dock inte för sig själv utan är en del i en större helhet – 

läroplanen – vilket gör att kursplanen måste sättas in i sitt sammanhang/helheten för att rätt 

förstås.     

 

5.1.2 Tillvägagångssätt 

Mest intressant är att studera vilka nyttodiskurser som framträder i Lgr 11 eftersom det är den 

aktuella läroplan vi arbetar efter idag, men eftersom diskurser ständigt är i rörelse framträder 

de tydligast om de placeras i en historisk kontext. En bestämd diskurs uppfattas i sin speciella 

kontext som en självklarhet och uppenbaras och avslöjas därför inte om man inte kliver ur 

kontexten. Detta kan vi göra exempelvis genom att följa Burrs (1995) fyra premisser: 1. Att ha 

en kritisk inställning till självklar kunskap. Vad vi 2016 anser vara nytta behöver inte 

självklart ha varit detsamma som man 1962 ansåg vara nytta. 2. Historisk och kulturell 

specificitet. Samhället har förändrats och vad som var viktiga kunskaper för 50 år sedan är 

inte lika självklara idag i ett postmodernt, högteknologiskt, multikulturellt och globalt 

samhälle. 3. Samband mellan kunskap och sociala processer. Vi skapar vår kunskap här och 

nu i samspel med andra. 4. Samband mellan kunskap och social handling. Vårt handlande får 

konsekvenser för vår kunskap (Burr 1995). För att kunna analysera dagens nyttobegrepp 

måste vi alltså se hur begreppet eller tecknet har förändrats över tid och vilka olika möjliga 

tolkningar och tillskrivningar av mening det kan ges. 

Vidare beskriver Burr en arbetsgång för en framgångsrik diskursanalys:  

• Läs texten långsamt många gånger.  

• Leta efter återkommande teman, uttalanden och fraser som talar om händelser på 

ett speciellt sätt, metaforer, laddade begrepp  och ord.  

• Studera konsekvenserna av att tala om händelser och objekt på det här sättet. 

• Det viktiga är inte hur sann min läsning av texten är utan i vilken grad den kan vara 

fruktbar i vår reflektion runt texten som analyseras (Burr 1995) 
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Analysarbetet tog sin utgångspunkt redan i litteraturgenomgången då denna fick ligga till 

grund för formulering av tänkbara nyttodiskurser. Därpå följde en första översiktlig 

genomläsning av kurs- och läroplaner. Kursplanen i musik lästes och jämfördes med den 

övergripande läroplanstexten. Därpå återvände jag till de olika nyttodiskurserna för att 

modifiera dem.  

I nästa steg identifierades mål eller syfte med musikämnet så som det uttrycktes i de olika 

läroplanerna och som sedan fick tjäna som utgångspunkt för analysen.  

De olika diskurserna färgkodades och markerades där de uppträdde i texten. Med hjälp av 

färgkodningen gick det att få en snabb överblick över textens olika delar och hur de hörde 

ihop, hur stor del av texten som gick att härleda till en särskild diskurs och vilken placering 

den fått i texten. Särskilt studerades ord som på olika sätt svarade på hur eleverna skulle lära 

sig, vad de skulle lära sig, vem eller vilka som skulle lära sig och framför allt varför. I vissa 

läroplaner lyfts gruppen och det gemensamma musicerandet fram som svar på hur lärandet 

ska gå till, medan andra framhåller det individuella lärandet. Vissa läroplaner lyfter fram det 

kreativa och skapande som svar på vad som skulle läras ut, andra samarbete och demokratisk 

skolning, ytterligare någon mer instrumentella färdigheter, eller kunskaper som anses höra 

allmänbildning till. Det går att tala om elever i plural, singular, bestämd eller obestämd form, 

vilket i sin tur säger något om synen på vem eller vilka som ska lära sig något. De 

formuleringar som svarar på varför eleverna ska lära sig musik var i sammanhanget viktigast 

eftersom detta ofta kunde kopplas till frågan vilken nytta vi har av ämnet. Här skiljer sig 

läroplanerna mest åt i nyanser och hur konkret frågan besvaras: ”för att delta i samhällets 

kulturliv” och ”för att utveckla kreativitet och entreprenörskap”, är två svar som lyfts fram i 

olika läroplaner, men ibland kopplas denna fråga också till vem- eller vilka-frågan beroende 

på om detta varför riktar sig till alla elever eller några utvalda. 

Vad gäller placeringen i texten så kan något lyftas fram på ett särskilt sätt genom att 

placeras först eller genom att som någon sorts sammanfattning placeras sist. Här nedan finner 

vi ett exempel på hur ordet entreprenörskap determinerar tolkningen av ordet kreativitet 

genom den placering ordet får i texten.  

I samtliga kursplaner, utom i Lgr 11, identifierades mer än en nyttodiskurs. För att 

undersöka om någon diskurs är överordnad den andra jämförs mål/syftestexten med 

kursplanens huvudmoment för ämnet och därefter med läroplanens övergripande mål. Detta är 

viktigt att koppla kursplanens diskurser till läroplanens övergripande formuleringar om nytta. 

Om en diskurs är överordnande en annan, måste den underordnade diskursen förstås i detta 

sammanhang   

Att en diskurs dominerar en text vad gäller antal formuleringar och skrivna ord, behöver 

inte innebära att denna diskurs är den som har tolkningsföreträde. Detta kan vi exemplifiera 

med ordet kreativitet som återkommer flera gånger i samtliga kursplaner. Ofta går det att 
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härleda detta ord till den diskurs jag valt att kalla musikens nytta som kunskapsväg för att lära 

känna sig själv och omvärlden. Även i Lgr 11 har ordet en framträdande plats, men i avsnittet 

med titeln Skolans uppdrag finner vi ett syfte, ett svar på frågan varför kreativiteten är viktig: 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 

pröva egna idéer och lösa problem [ … ] Skolan ska därigenom bidra till att eleverna 

utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Lgr 11, s. 9). Även om 

entreprenörskap bara nämns denna enda gång visar det hur vi ska tolka begreppet kreativitet. 

När textens vokabulär analyseras kan det alltså dels ske på detta sätt; genom att undersöka 

hur ett begrepp definieras i texten. Dels kan vi ställa oss frågan varför ett ord valts framför ett 

annat och vad ordvalet gör med textens innebörd. Ett exempel på det är när jag diskuterar 

varför formuleringen ”att utrycka sig” valts framför ”att skapa” i Lgr 80 under rubriken ”Att 

skapa musik”.    

Viktigt i analysen var också att studera kongruensen mellan kursplanens och läroplanens 

övergripande mål. Om det gick att läsa in två eller flera nyttodiskurser i en kursplan var det 

avgörande vilken som kongruerar med en eventuellt övergripande nyttodiskurs. En 

nyttodiskurs kan underordna sig en annan, men diskursernas hierarki är inte alltid möjlig att 

avgöra enbart utifrån kursplanstexten. I ett fall blev jag också tvungen att jämföra med 

kursplaner i andra ämnen. Att se hur läroplan och kursplan kongruerar är alltså dels för att 

läroplanen är helheten, kontexten, som delen, kursplanen, ska tolkas i, dels är det av stor 

betydelse att kursplanen kongruerar med läroplanen för att ge ämnet legitimitet. Ett ämne som 

inte passar in i en övergripande nyttodiskurs i en läroplan kan ifrågasättas. 

I diskussionen sattes de analyserade texterna in i ett större sammanhang då de diskuterades 

utifrån bakgrundslitteraturen och på så sätt placerades in i en historisk, politisk och 

samhällelig kontext. Winther Jørgensen & Phillips skriver att diskursanalyser kan se ut på 

mycket olika sätt men att det är viktigt att teori och metod är sammanlänkade och att man 

måste acceptera de grundläggande filosofiska premisserna, samt  att man också kan dra in 

element från andra perspektiv än de diskursanalytiska. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s. 

10). Då både stora och små diskurser har varit intressanta och relevanta i analysarbetet har 

hermeneutik med sin pendelrörelse mellan del och helhet varit användbar som övergripande 

teoribygge eftersom jag ständigt växlat mellan stora och små diskurser och analyserat utifrån 

allt från genealogi (Foucault 1984, Varkøy 1996) till vokabulär och grammatiska val och 

strukturer (Potter och Wetherell 1987). Vad säger exempelvis användningen av numerus om 

kursplanens syn på elever som grupp kontra eleven som individ, eller vad händer med en 

mening om ordet ”kan” stoppas in i meningen? ”Musik påverkar individen samtidigt på flera 

olika medvetandenivåer.” (Lpo 94), ”Den är också en viktig del i människors sociala 

gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling.” (Lgr 11). 
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5.1.3 Lärarnas narrativ 

I denna studie betraktas berättandet som en social handling i vilket vi konstruerar vårt subjekt 

och vår värld (Johansson 2005). På så vis blir lärarnas berättelser inte i första hand reaktioner 

på mina intervjufrågor utan organiserar i sig själva världen och subjektet. Informanternas 

berättelser samlades in i två steg. Den första uppgiften formulerades på följande sätt: 

 

Reflektera över ditt yrkesliv i kronologisk ordning. Hur har det förändrats över tid? Hur har du 

förändrats? Har din syn på ämnet förändrat och så fall hur? Har elevernas inställning till ämnet 

förändrats över tid? Hur upplever du att skolans och samhällets attityder gentemot ämnet har 

förändrats? Beskriv gärna denna eventuella förändring i epoker, alltså inte bara en jämförelse 

mellan nu och då. När har förändringar skett? Kan du koppla förändringarna till några yttre 

faktorer? Det är viktigt att du hela tiden utgår från dig själv och dina egna upplevelser. 

 

Den andra uppgiften fick informanterna när de lämnat in den första berättelsen. Den var 

formulerad på följande sätt. 

 

Hur skulle du formulera nyttan med musik? Upplever du att det du lär ut är nyttigt och relevant 

för alla elever och kan du i så fall motivera på vilket sätt? Stämmer din personliga uppfattning 

om musikens nytta överens med musikämnet så som det formuleras i styrdokument och hur det 

organiseras i skolan? Upplever du att nyttan av musik har formulerats olika i olika kursplaner 

(här är jag intresserad av din känsla och upplevelse; alltså inte av att veta om du vet exakt hur 

detta har formulerats i olika kursplaner)?  

 

Frågorna sändes via mejl och insamlingen av berättelserna samlades också in elektroniskt. Det 

är dessa ursprungstexter som pubiseras som bilagor sist i uppsatsen. De enda ändringar som 

gjorts avser en enhetlig redigering vad gäller exempelvis typsnitt, samt att texterna 

anonymiserats.   

Berättelserna analyseras sedan liksom kursplanerna genom flera omläsningar pendlande 

från del till helhet. För att få mer stringens i analysarbetet använde jag inslag av 

diskurspsykologi genom att särskilt studera de eventuella språkliga variationer som uppkom 

mellan den första och den andra uppgiften. I kursplanernas tydliga strukturer med rubriker 

och avsnitt är det lättare att orientera sig, få överblick och hitta en kärna, en del att utgå från. 

Förhållandet kursplan och läroplan ger också en tydlig bild av vad som representerar del och 

helhet. Detta blir svårare att lyckas med i livsberättelserna, som kan vara mycket olika 

utformade, ha olika fokus och där första uppgiften kan ha svagare eller starkare koppling till 

den andra uppgiften hos olika informanter. 

Anledningen att jag valt denna analysmetod utgår från antagandet att det är svårt att ställa 

sig utanför en diskurs man själv är del av (Winther Jørgensen, Phillips 2000). I en 
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livsberättelse i vilket informanten skriver utan att riktigt vara på det klara med vad forskaren 

är ute efter är det möjligt att det framträder en annan bild än i ett svar på en fråga mer riktat 

om ämnets nytta. Variationer mellan de båda berättelserna kan visa på vilka diskurser som är 

informantens eget medvetna val och vilket som är resultatet av att hen verkar inom en viss 

samhällelig och tidsbunden diskurs. 

I stora drag kan vi dock säga att lärarnas definition av musikämnets nytta bildar 

utgångspunkt, den del som den andra berättelsen tolkas utifrån. Mellan de två uppgifterna kan 

det uppstå motsättningar som leder till språkliga reparationer, sökande efter konsensus och 

olika språkliga variationer (Potter & Wetherell 1987). Normalt analyseras detta i ett samtal, 

men även dessa berättelser är samtal då de besvarar frågor som forskaren ställt. Kanske 

formulerade sig läraren på ett sätt om nytta i den första uppgiften, men blir tvungen att 

formulera sig annorlunda i den andra. Vilka motsättningar uppstår, hur försöker informanten 

reparera motsättningarna och finna konsensus i sin egen berättelse? 

Det som var viktigt var att tolka vad lärarna tänkte om sitt ämne kopplat till nytta och 

utifrån en hermeneutisk läsning av berättelserna undersöka vilka olika sätt att se på och tala 

om nytta, vilka nyttodiskurser, som framträdde i berättelserna. Detta i sig innebär främst en 

mängd genomläsningar. Det diskurspsykologiska inslaget i analysarbetet är betydligt mindre, 

men kräver större utrymme att förklara här. Utifrån diskurspsykologins analysmetoder 

fokuserade analysen nämligen främst på hur informanterna handskades med språkliga 

motsättningar i sina berättelser. Detta just för att blottlägga det dolda, den diskurs läraren själv 

är en del av och som därför har svårt att ställa sig utanför, eller som kanske inte ens är synlig 

(Winther Jørgensen, Phillips 2000, Potter & Wetherell 1987).  

Det finns två vägar för lärarna att gå om motsättning uppstår: antingen vill de mildra 

konflikten mellan två motstridiga uttalanden, eller låta ett uttalande gå vinnande ur striden. 

Följande strategier kan användas för att mildra konflikten: 

Språkliga reparationer: I diskurspsykologi ser man den språkliga variationen i uttalanden 

som en konsekvens av att människor utför en hel skala av olika handlingar i sitt tal (Winther 

Jørgensen, Phillips 2000, Potter & Wetherell 1987), ibland för att rädda ansiktet eller ge ett 

gott intryck, men oftast för att konstruera en diskurs eller åstadkomma en viss effekt. En 

språklig reparation inleds exempelvis med ”Jag menade inte så …” eller ”nu missuppfattade 

du mig …” Därefter anpassar och mildrar talaren sitt tidigare uttalande för att det bättre ska 

passa in i den kontext i vilken samtalet förs. Ibland kan talaren också föregå mottagarens 

reaktion om hen förstår att det hen vill ha sagt kan komma att missuppfattas, eller uppfattas på 

rätt sätt men inte hamna i god jord. I sådant fall inleds ett uttalande ofta med en disclamer ex. 

”Jag är ingen rasist men …” eller ”Jag är för jämställdhet men dessa militanta feminister som 

…”. Talaren vet på förhand att det hen tänker säga kan uppfattas exempelvis rasistiskt (och 

kanske också är rasistiskt) och inleder då sitt uttalande med att förneka detta. (Potter & 

Wetherell 1987 s. 48) 
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Sökande efter konsensus: I diskurpsykologi är språklig variation i fokus, hur vi beskriver 

och upplever saker på olika sätt i olika kontexter (Potter & Wetherell 1987 s. 36.). 

Variationen kan finnas i samtalet i en grupp, men också i en persons olika uttalanden. En 

person kan exempelvis i ett sammanhang hävda att hen tror att män och kvinnor är lika och 

kan utveckla samma förmågor i alla olika sammanhang och bör ges samma möjligheter, för 

att i ett annat sammanhang hävda att det är mest naturligt att mamman stannar hemma med 

det nyfödda barnet, eftersom amningen är viktigt för barnets hälsa och för anknytningen mor 

och barn emellan. I det fallet måste vi se i vilka olika kontexter uttalandena gjordes och varför 

ett påstående är giltigt i en kontext men inte i en annan.  

Variation är en naturlig del av vårt vardagliga tal, men när det blir uppenbart för oss eller 

om någon påpekar att vi talar emot oss själva försöker vi reducera det. 

 Motsatsen till variation är önskan att smälta in. Man upplever en spänning inom sig själv 

Cognitive dissonance, i sina motsägelsefulla uttalanden eller i relationen i gruppen och 

försöker minska spänningen genom att förändra sin egen attityd (Potter & Wetherell 1987s. 

37 ff). I en av lärarnas berättelser finns ett exempel då läraren menar att det inte är nödvändigt 

med praktiskt musicerande utan att själva nyttan med musik är upplevelsen och lusten. 

Läraren har dock tidigare skrivit mycket om vikten av att musicera samt att det är något 

kursplanen lyfter fram. Läraren blir medveten om detta och minskar spänningen genom att 

visa på hur det praktiska musicerandet är en väg till målet: musik som upplevelse och lust.  

 

5.1.4 Valet av intervjupersoner 

Det fanns egentligen bara ett kriterium för de lärare som skulle ingå i studien och det var att 

de hade undervisat i musik inom ramen för minst tre olika läroplaner, samt att en av dessa var 

Lgr 11. Förutom i ett fall tog jag kontakt med informanterna med hjälp av Facebook-gruppen 

”Musiklärarna”. Sex informanter tackade ja, men bara fem fullföljde. Informanterna är 

spridda över hela landet och består av både män och kvinnor. 

 För att spara plats i resultatdelen vill jag här lyfta fram att alla lärare i studien var mycket 

engagerade i sina arbeten och att tre av dem liksom jag själv vid något tillfälle blivit 

sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa kopplad till yrket. Livsberättelserna är värda att läsas i 

sin helhet eftersom de är omfattande, men bara en liten del ryms i min analys. Här följer en 

kortare presentation av de fem informanterna. 

Lärare 1  

Lärare 1 har arbetat i yrket i drygt 20 år. De första elva åren arbetade informanten som ensam 

musiklärare på en friskola. Efter 11 år bytte läraren arbetsplats och fick då också en 

ämneskollega. De kompletterade varandra väl och tillsammans var de med om 
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implementeringen av Lgr 11. Min informant var en av de 17 ämneslärare som blev 

nätverksledare i kommunen.  

 Idag jobbar läraren på en låg- och mellanstadieskola. På skolan finns det musikklasser, 

men läraren arbetar i de ”vanliga” klasserna och kämpar där för att alla elever ska få samma 

möjlighet till spel, sång, diskussion och skapande. 

 Läraren beskriver att hen efter drygt 20 år i yrket känner sig trygg i sin roll, gentemot 

elever, föräldrar och kollegor och att det är roligt att gå till jobbet. 

Lärare 2 

Lärare 2 har varit yrkesverksam sedan början av 80-talet då hen arbetade som outbildad lärare 

på mellanstadiet under tre år innan hen utbildade sig på SMLU (Särskild 

musiklärarutbildning). De första årens undervisning beskrivs som ett kringflackande mellan 

olika skolor, helklassundervisning och mediokert utrustade musiksalar. Informantens mål var 

att arbeta på högstadiet och få lov att bygga upp en egen musikinstitution. Något som 

förverkligades längre fram i yrkeslivet. 

 Lärare 2 ger stort utrymme för teknikens utveckling och elevernas skiftande inställning till 

musikämnets innehåll. Läraren beskriver att intresset alltid har funnits hos eleverna, men att 

vad i ämnet som har varit i fokus för eleverna har skiftat över tid. Förändringar kopplade till 

läroplanen får mindre utrymme i berättelsen. 

Lärare 3 

Lärare 3 har skrivit en lång livsberättelse som sträcker sig från slutet av åttiotalet tills idag. 

Tanke på att bli musiklärare väcktes redan på högstadiet och en drivkraft verkar ha varit den 

musikundervisning som informanten själv var föremål för som läraren ansåg ”att det måste gå 

att göra bättre.” Yrkeskarriären började på två låg- och mellanstadieskolor. Trots att 

förutsättningarna inte var de bästa beskriver läraren en varierad undervisning som innehöll 

sång, eget skapande, ämnesövergripande arbete, kör och instrumentspel.  

   Livsberättelsen i stort beskriver arbetsglädje och en lärare som står sina elever nära och 

lyckas med sina höga målsättningar. En period i arbetslivet står dock ut på ett negativt sätt: 

”Där lärde jag mig också att stoppa händerna i fickorna för att inte gör något jag skulle ångra 

när vissa elever provocerade förbi alla gränser.” Läraren har varit anställd i både friskola och 

kommunal skola och har liksom lärare 2 börjat med en tjänst uppdelad på olika skolor för att 

till sist ha hela sin anställning på en skola. 
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Lärare 4 

Lärare 4 är en av två informanter som har erfarenheter med sig från Lgr 69, en läroplan som 

informanten är mycket positivt inställd till. Under hela åttiotalet och en bit in på 90-talet 

jobbade läraren på gymnasiet, vilket gör att läraren själv inte har några direkta erfarenheter av 

att undervisa utifrån Lgr 80, men livsberättelsen ger en intressant vinkel av hur läroplanen 

upplevdes av lärare på gymnasiet som skulle fortsätta att jobba med de elever som varit 

föremål för musikundervisning utifrån Lgr 80. 

 Livsberättelsen andas mycket frustration och besvikelse vad gäller musikundervisningen 

på 80- och 90-talet. Ett ämne med låg status beskrivs, liksom kollegor som hellre är kompis 

med eleverna än undervisar. Avsaknad av struktur, styrning och konkretisering försvårar 

undervisningen. Under en period undervisar läraren också på en Waldorfskola. 

 Läraren känner sig mer hemma när Lgr 11 införs, som hen upplever som tydligare och med 

mer uttalade kunskapskrav vilket underlättar för informanten att vara den lärare med höga 

pedagogiska och konstnärliga krav som hen ställer på sig själv. 

 

Lärare 5 

Lärare 5 är den av informanterna som har längst arbetslivserfarenhet. Den sträcker sig från 

mitten av sjuttiotalet fram till idag. Liksom övriga lärare i undersökningen har vi här att göra 

med en mycket engagerad lärare, med passion för sitt ämne och sina elever. Läraren har ofta 

gjort saker som gått utöver vad som ingått i uppdraget som musiklärare, bland annat genom 

att erbjuda undervisning i ensemblespel på fritiden för elever med stort musikintresse, eller ha 

bidragit till organisationen av musikklasser på den egna skolan. Dessa musikklasser lades ner 

i början av 2000-talet, men läraren kan konstatera att … 

 

…från musikklassernas totalt 82 elever verkar det komma ett par läkare, någon psykolog, lärare 

och naturligtvis många andra yrkesgrupper, men också två tonsättare inom EAM, minst tre 

jazzmusiker, troligen fyra sångare inom scenisk musik och många musikanter som inte har 

musiken som födkrok. Men jag tror att alla hade en mycket kul tid tillsammans med människor 

med liknande intressen.   

 

 

5.2 Etiska överväganden 

De etiska aspekterna kring informanterna är inte så komplicerade. Lärarna i undersökningen 

är helt anonyma. Eftersom berättelserna samlas in elektroniskt kan de vara lärare på vilken 



 40 

skola som helst i Sverige vilket gör att det inte går att koppla en berättelse till en specifik 

skola. Lärarna har inte tilldelas fiktiva namn utan benämns med siffror. Av utrymmesskäl kan 

jag inte redovisa min fullständiga analys i det omfång som en masteruppsats tillåter. Därför 

finns lärarnas berättelser med som bilagor. Ortsnamn och annat som kan avslöja geografisk 

plats, skola eller kön har tagits bort. 

    Informanterna har också fått möjlighet att läsa igenom uppsatsen före ventilering. Detta 

kändes särskilt angeläget då de i inledningsskedet fick mycket sparsam information om 

uppsatsens syfte för att deras svar inte skulle styras eller påverkas. 

Min egen roll som forskare är mer delikat och därför har jag valt att å ena sidan vara helt 

öppen med mitt eget intresse för problemformuleringen, å andra sidan försöker jag vara så 

öppen och objektiv som möjligt i själva analysarbetet.  

Det är också viktigt att poängtera att uppsatsens syfte inte är att fastslå om musikämnet kan 

tillskrivas någon nytta eller inte, utan bara om och vilken nytta den i så fall tillskrivs. Att 

forskaren själv kanske inordnar sig i någon av nyttodiskurserna behöver inte ha någon 

betydelse för uppsatsens resultat. 

 

5.3 Studiens validitet och reliabilitet 

I lärarnas berättelse tycker jag mig se att denna studie har ett heuristiskt värde. Larsson 

skriver om hur en studie ska ge ett kunskapstillskott (Larsson 2005). I flera fall började 

informanterna i denna studie tänka i nya banor då de fick följa upp sin livsberättelse med 

frågan om ämnets nytta. Att koppla nytta till kursplanen blev i sig ett kunskapstillskott. Även 

jag som forskare fick ett annat resultat än vad jag på förhand hade förväntat mig. Min 

genomgång av annan litteratur på ämnet hade gjort att jag förväntat mig att hitta en 

marknadsekonomisk diskurs i Lgr 11, så blev det inte. Istället fick jag ett kunskapstillskott.  

 Ett annat validitetskriterium är Empirisk förankring. Diskussion och slutsatser i denna 

studie bygger på en triangulering mellan den empiri som finns i kursplanerna, i lärarnas 

livsberättelser och tankar om musikämnets nytta samt tidigare forskning. I de fall då resultat 

från dessa olika perspektiv sammanfaller anser jag det vara ett tecken på god validitet. Då 

olika perspektiv går isär resulterar det i en intressant och fruktbar diskussion. Valet av flera 

olika teorier ger också en teoritriangulering. Före publicering och examination får också 

informanterna möjlighet att läsa igenom texten och komma med synpunkter vilket kan 

betecknas som respondent validation (Larsson 2005, s 21). 

 Trianguleringen bidrar också till studiens konsistenskriterium. Del och helhet analyseras, 

tolkas och förs samman i varje enskild analys, sedan bildar lärarnas berättelser de delar som 

tolkas utifrån tidigare forskning och läroplansanalysens helhet och allt detta bidrar till en 

enhetlig diskussion och slutsatser förankrade i empiri. 

 Ett viktigt kvalitetskriterium är också studiens reflexivitet. Larsson talar om att explicitgöra 



 41 

förförståelsen, att forskaren inte får undanhålla läsaren sitt eget perspektiv. Detta för att 

forskningen ska vara tillgänglig för kritisk granskning (Larsson 2005). Här har jag varit öppen 

både med mitt eget perspektiv samt gjort mitt empiriska material tillgängligt för mina läsare.  
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6. Resultat 

6.1. Läroplansanalyser  

6.1.1. Lgr 62 

I Lgr 62 framträder tre olika nyttodiskurser: Musikens nytta som kunskapsväg för att lära 

känna sig själv och omvärlden, en fostransdiskurs och musikens nytta som stödämne. 

Diskursen Musikens nytta som kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden 

konstitueras i den inledande formuleringen av ämnets målbeskrivning. ”Musikundervisningen 

skall berika elevens liv i och utanför skolan samt skapa förutsättningar för en personlig 

musikupplevelse dels genom aktivt musicerande, dels genom lyssnande till musik”. 

Musikundervisningen ska inte först och främst leda till en bestämd kunskap utan ska berika 

elevens liv. Musiken beskrivs alltså som en kunskapsväg då undervisningen snarare ska skapa 

förutsättningar, än ge kunskap. Eleven som subjekt står i fokus då musikupplevelsen ska vara 

personlig, men subjektet är en del av den omvärld som hen verkar i; en omvärld som sträcker 

sig utanför skolan.    

Vid läsning av läroplanens inledande kapitel med rubriken ”Mål och riktlinjer” 

konstitueras diskursen musikens nytta som kunskapsväg för att lära känna sig själv och 

omvärlden ytterligare. En riktpunkt för skolans arbete är att hjälpa varje elev till en allsidig 

utveckling. Detta definieras som att eleven ska få kännedom om sin individuella egenart och 

ges förutsättningar att främja elevens ”personliga mognande till en fri, självständig och 

harmonisk människa.” (Lgr 62 s. 13) Här finns en tyngdpunkt på den del i diskursen som 

handlar om att lära känna sig själv, något som också tas upp i det inledande stycket till de 

praktisk-estetiska kursplanerna med rubriken ”Ämnen för estetisk-praktisk och fysisk 

fostran”. Här poängteras att ”En harmonisk utveckling av individen förutsätter, att den 

intellektuella skolningen går hand i hand med estetisk-praktisk och fysisk fostran” (Lgr 62, s. 

293) Eleven ska frigöra och odla sin fantasi. De praktisk-estetiska ämnena beskrivs vidare 

som medel att uttrycka erfarenheter, känslor och tankar. Men eleven ska också ta in intryck 

från sin omvärld genom att ”Upptäcka och iaktta, att öppet och lyhört ta emot intryck och 

uppleva konstnärliga kvaliteter” (Lgr 62, s. 293) 

I formuleringar ovan indikeras också en fostransdiskurs genom att ständigt återkomma till 

ordet fostran. Hur denna konstitueras är här dock otydligt då det bara talas om praktisk-

estetisk och fysisk fostran utan någon definition av vad eleven ska fostras till. Enligt 

läroplanens ”Mål och riktlinjer” formuleras att eleven ska få ”möjlighet att anpassa sig i 

dagens och morgondagens samhälle och att där fungera som yrkesutövare och 

samhällsmedborgare” (Lgr 62, s. 15). Här konstitueras en nyttodiskurs genom att formulera 
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vad man vill fostra eleven till, yrkesutövare och medborgare.  Under rubriken ”Ämnen för 

estetisk-praktisk och fysisk fostran” kan vi vidare läsa att teknikerna i undervisningen ska 

anpassas efter elevernas intresse och förutsättningar. Många kommer att söka sig till praktiska 

yrken och undervisningen ska ge eleverna grundläggande beredskap för de kommande 

arbetsuppgifterna. (Lgr 62, s. 295). Dessa formuleringar beskriver elever med olika 

förutsättningar och med mer eller mindre förutbestämd framtid. Ett samhälle med en tydlig 

uppdelning i olika samhällsgrupper och i vilket barn fostras till att lära sig det som hör deras 

samhällsklass till, fostras i linje med den formulerade diskursen fostran till disciplin. Enligt 

läroplanens mål och inriktning ska skolans sociala fostran dock ” … grundlägga och 

vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, som i en tid av stark utveckling kan bära upp 

och förstärka demokratiens principer …” (Lgr 62 s. 18) Här fångar vi en fostransdiskurs i 

rörelse från en mer patriarkal syn på fostran till en demokratisk. Lgr 62: s fostransdiskurs är 

inte renodlat  fostran till disciplin, men har inte heller helt utvecklats till att bli en fostran till 

demokratisk medborgare.  

Den tredje nyttodiskursen i Lgr 62 är: musikens nytta som stödämne. Detta är en 

nyttodiskurs som konstitueras  genom att läroplanen genomgående betonar det 

ämnesövergripande arbetet. Formuleringar kring ett sådant arbetssätt fanns i samtliga 

kursplaner och formulerades även i läroplanens mål och riktlinjer (Lgr 62, s. 19) Två eller 

flera ämnen ska samverka för att få studierna att framstå som mer meningsfulla. Det är inte 

som det beskrivs i Lindgrens avhandling, ett specialpedagogiskt ämne med terapeutiska inslag 

eller ett ämne med rollen att förstärka andra skolämnen, som i ämnesdiskurserna Estetisk 

verksamhet som kompensation eller Estetisk verksamhet som förstärkning (Lindgren 2006) 

utan i läroplanen beskrivs en samverkan på lika villkor för att eleverna ska uppleva mening 

och helhet. 

Den diskurs som får störst utrymme i Lgr 62 är musikens nytta som kunskapsväg för att 

lära känna sig själv och omvärlden. 

 

6.1.2. Lgr 69 

I Lgr 69 konstitueras två nyttodiskurser: musikens nytta som kunskapsväg för att lära känna 

sig själv och omvärlden samt fostran till demokratisk medborgare. Formuleringarna i 

målbeskrivningen är stort sett identiska med de i Lgr 62. Elevens liv ska berikas, en 

förutsättning för personlig musikupplevelse ska skapas. Det som sker i klassrummet ses också 

som en aktivitet som ska fortsätta efter avslutad skolgång. Musikens nytta som kunskapsväg 

för att lära känna sig själv och omvärlden är tydlig i dessa formuleringar.  

Fostransdiskursen har nu också blivit tydlig. I Lgr 69 talas det inte längre om ”musiklivet 

utanför skolan” utan ”musiklivet i samhället i övrigt”. Ordet samhälle har blivit mer frekvent 

och nu är skolan en del av detta samhälle. Det finns inte längre skolans värld och världen 
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utanför. Detta samhälle konstitueras vidare som ett demokratiskt samhälle och eleverna ska 

fostras till medborgare i detta samhälle ”Skolan har till uppgift att hjälpa och stimulera varje 

elev att på bästa sätt ta till vara och utveckla sina inneboende förutsättningar både som enskild 

individ och som medborgare i ett demokratiskt samhälle” (Lgr 69, s. 12). Viktiga kvaliteter 

för dessa medborgare är ”tankens klarhet och redan, förmågan att pröva kritiskt och 

självständigt och motstå tendentiös påverkan, att analysera, jämföra och sammanfatta” (Lgr 

69, s 13). Utifrån detta kan vi också formulera fostransdiskursen som fostran till disciplin. Att 

ha tankens klarhet och reda, att kunna pröva kritiskt, att kunna motstå tendentiös påverkan 

handlar om att kunna disciplinera sig. 

Läroplanens beskrivning av skolan som förberedande för yrkeslivet tonas dock ned i Lgr 

69. ”Huvudsyftet med grundskolans arbete är att åstadkomma en brett lagd allmänutbildning 

medan en direkt yrkesorienterad utbildning kommer i fråga först efter skolplikten” (Lgr 69, s. 

12). 

När vi lämnar målbeskrivningarna och istället studerar ämnets huvudmoment, anvisningar 

och kommentarer är det ett något annorlunda musikämne som framträder. Färdigheterna är i 

fokus och kravet på eleverna och undervisningen är stort. Eleverna ska lära sig läsa och skriva 

noter, de ska kunna ta diktat, taktera, sjunga flerstämmigt o.s.v. Även här ser vi hur eleven ska 

disciplineras till olika färdigheter. Kraven när det gäller den skapande verksamheten (som i 

citatet ovan lyftes fram som extra viktigt) är dock inte lika högt ställda. ”Snarare avses – i 

synnerhet i början – en bearbetning, ett varierande av givet material” (Lgr 69, s. 148). I de 

mer praktiska anvisningarna i kursplanen är förväntningarna på elevernas förmåga 

överhuvudtaget ganska lågt ställda. 

Vi ska påminnas om hur musikens nytta som fostran till demokratisk medborgare 

definierades tidigare i denna studie: ”Att ta del av och lyssna på musik handlar i den här 

diskursen mindre om att ”läsa” musiken utan mer om att läsa om musiken. Istället för att 

fundera över hur ett musikstycke påverkar eleven själv eller att försöka förstå något genom 

musiken, lär sig eleven vad musiken har betytt för andra och vad den betyder och har betytt i 

sin historiska och samhälleliga kontext. Eleven lär sig också att betrakta musiken och dess 

påverkan kritiskt. I Lgr 69 skall dock eleverna enbart ges en kort musikhistorisk översikt. 

”Musikhistoriska kommentarer bör förekomma sparsamt och aldrig bli självändamål. 

Studierna inriktas istället på själva musikstycket, form, instrument, ensembletyp, utförande 

etc.” (Lgr 69, s. 148) Här framstår musikämnet fortfarande som ett (allmän)bildningsämne 

och inte som det potentiella verktyg det skulle kunna vara för att uppfylla läroplanens 

intention att eleven ska utveckla ”förmågan att pröva kritiskt och självständigt och motstå 

tendentiös påverkan, att analysera, jämföra och sammanfatta” 

De två diskurser som framträder i Lgr 69 är musikens nytta som kunskapsväg för att lära 

känna sig själv och omvärlden samt fostran till demokratisk medborgare. Liksom i Lgr 62 har 
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tanken om den demokratiskt fostrade eleven ännu inte helt fått genomslag. Det finns tydliga 

inslag av disciplinering, men riktningen är tagen mot en mer demokratisk fostransdiskurs.  

 

 

 

6.1.3. Lgr 80 

Två nyttodiskurser konstitueras i Lgr 80. Även här är det musikens nytta som kunskapsväg för 

att lära känna sig själv och omvärlden samt fostran till demokratisk medborgare. I Lgr 80 

konstitueras dock diskurserna på ett annat sätt. I Lgr 62 och 69 skulle musiken berika 

elevernas liv. Eleverna skulle alltså tillföras något. I Lgr 80 ska istället elevernas 

förutsättningar tas tillvara och skolan ska möta elevernas behov. Diskursen musikens nytta 

som kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden konstitueras vidare genom att 

musikundervisningen ska få eleverna att uppleva glädje och gemenskap och bidra till 

elevernas personliga och sociala utveckling (Lgr 80, s 108). I de inledande formuleringarna i 

Lgr 62 och Lgr 69 stod eleven som subjekt i fokus, det var mest tyngd på första delen av 

diskursen; att lära känna sig själv. I Lgr 80 är omvärlden i fokus. Eleverna ska få kunskap om 

musik, men härigenom ska de lära känna  bl. a. invandrarländernas olika kulturtraditioner 

(Lgr 80, s 108). Eleverna ska alltså lära sig om musik för att genom musiken lära sig något 

annat. 

Diskursen fostran till demokratisk medborgare konstitueras genom att genomgående tala 

om eleverna i plural. I en mening byts ”eleverna” också ut mot ”alla”. Undervisningen ”skall 

ha en sådan utformning att den ger alla möjlighet att medverka aktivt” (Lgr 80, s. 108). 

Genom att välja pronomen ”Alla” framför substantivet ”Eleven” ger skrivningen ett intryck 

av att undervisningen riktar sig till gruppen. Det är bara här som ordet ”alla” används i texten, 

men när elever nämns är det alltid i plural.  Att ”medverka” är också en aktivitet som starkare 

syftar på ett gemensamt handlande än ordet ”delta”. Du kan vara en passiv deltagare men du 

kan inte medverka passivt. Musik beskrivs som en aktivitet som utövas i gemenskap och 

genom samarbete. Musikundervisningen ska också göra eleverna medvetna om yttre påverkan 

och tränas i kritisk granskning (Lgr 80, s 108).  I formuleringen om att tränas i kritisk 

granskning ser vi dock några rester av fostran till disciplin. Bland annat beskrivs den musik 

som förekommer i ungdomsmiljöer som passiviserande och stereotyp vilket 

musikundervisningen ska få eleverna att uppmärksamma (Lgr 80 sid 112). 

I beskrivningen av ämnets huvudmoment lyfts praktiska färdigheter fram. 

Huvudmomenten är indelade i tre rubriker varav den första är ”att musicera tillsamman” de 

flesta punkterna under denna rubrik handlar dock om hur eleverna individuellt ska nå olika 

färdigheter i ämnet. Skrivningarna för högstadiet är emellertid av en mer utforskande och 

undersökande karaktär då eleverna genom rörelse och spel ska arbeta med rytmer från olika 



 46 

världsdelar och kulturer och då de ska utföra ljudkompositioner. Här konstitueras själva 

musicerandet som en kunskapsväg till förståelse för andra kulturer och improvisationen som 

en väg att utforska det egna skapandet och det inre livet. Den andra rubriken är ”Att skapa 

musik”, här utgår kursplanen från det som redan finns i barnet. Barnet ska improvisera, skapa, 

göra, tillverka, dramatisera och nedteckna. Eleverna ska uttrycka känslor och åsikter, skapa 

effekter och stämningar. De ska inte i första hand reproducera utan det ska vara egna 

skapelser eller något de gör tillsammans. Ordet ”egna” används åtta gånger medan ordet 

”andras” används en gång och då efter konjunktionen ”eller”.  

När vi studerar delen, d.v.s. kursplanen, framträder alltså två ganska likvärdiga 

nyttodiskurser som harmonierar väl: musikens nytta som kunskapsväg för att lära känna sig 

själv och omvärlden samt fostran till demokratisk medborgare.  

Det som skiljer de båda diskurserna åt är synen på kunskap, då det i ena fallet handlar om 

kunskap om musik och samhälle, medan det i andra fallet handlar om kunskap genom musik.  

Lämnar vi delen och återgår till helheten, läroplanens övergripande mål, ser vi dock hur 

den ena diskursen dominerar över den andra. ”Skolan skall [ … ] stimulera elevernas 

verksamhetslust och fostra dem till ansvar, till goda arbets- och fritidsvanor och till ett 

demokratiskt handlingssätt.” (Lgr 80, s. 13) ”Skolan skall fostra [ … ] utveckla sådana 

egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, 

samverkan och likaberättigande mellan människor.” (Lgr 80, s. 16 – 17) 

  Fostran till demokratisk medborgare är alltså skolans huvudmål. Vi kan se nyttan i 

musikämnets fostrande roll, dess stora potential för ett kreativt samarbete mellan elever, men 

också som en kunskapsväg genom musik och om musik och det omgivandet samhället. 

Intressant i Mål och riktlinjer är att ordet nytta faktiskt nämns, men då främst kopplat till 

individen och individens roll i samhället. ”Att vara till nytta, att erkännas för sin egen skull, att 

få ta ansvar är påtagliga och grundläggande behov för alla barn.” (Lgr 80, s. 18) 

 

6.1.4. Lpo 94 

Den mest framträdande diskursen i Lpo 941 är musikens nytta som kunskapsväg för att lära 

känna sig själv och omvärlden. Denna diskurs konstitueras genom att  musiken genomgående 

beskrivs som en kunskapsväg. Under rubriken ”Ämnets syfte och roll i undervisningen” görs 

detta explicit då musiken beskrivs som ett viktigt redskap för lärande: ”Musik påverkar 

individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande, 

rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för gestaltning och 

                                                 

1 Sidhänvisningarna i detta stycke avser utgåvan Lpo 94 i Regler för målstyrning  – Grundskolan (2008), svensk 

Facklitteratur, Stockholm.  

 



 47 

förmedling av idéer och tankar” (Lpo 94, s. 118). Musiken blir ett redskap för lärande, inte ett 

mål för lärandet. Eleverna ska i första hand lära sig genom musik, inte om musik. Eleverna 

ska utveckla förmåga att musicera, men det personliga uttrycket är viktigare än ett korrekt 

utförande. Musiken används i utforskande syfte. Den egna kreativiteten och det personliga 

uttrycket är också ett viktigt betygskriterium. ”Bedömning av elevens skapande i ämnet avser 

förmåga att använda sig av musik som personligt uttrycksmedel – individuellt och 

tillsammans med andra” (Lpo 94, s. 120) heter det under rubriken ”Bedömningens 

inriktning”. För betyget Väl godkänt ska eleven ”utveckla egna idéer och pröva dessa i 

musikaliska former” och för betyget Mycket väl godkänt ska eleven använda ”musik som ett 

personligt uttrycksmedel i eget skapande och göra estetiska överväganden” (Lpo 94, s. 121). 

Det går också att formulera diskursen  fostran till demokratisk medborgare i Lpo 94. 

Denna konstitueras dock som en diskurs inom diskursen musikens nytta som kunskapsväg för 

att lära känna sig själv och omvärlden. I kursplanen konstrueras en mening om hur  musiken 

som kunskapsväg kan vara till nytta i många olika sammanhang där nyttan att kunna fostra 

det uppväxande släktet bara är en nytta bland många. Detta konstitueras i formuleringar som:  

 

Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning och lägger en grund för delaktighet i skolans 

och samhällets kulturliv. Utbildningen syftar även till att ge ett historiskt perspektiv på musik 

och låta eleverna uppleva och förstå att musik är ett socialt och allmänkulturellt redskap som 

används på olika nivåer, alltifrån vardagligt bruksmusicerande till konstnärlig utövning. Musik 

är också ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt underlättar 

integration och samverkan i skola och samhälle. (Lpo 94, s. 118) 

 

Det kollektiva som var så starkt i Lgr 80 har nu fått ge vika och individen är återigen i 

centrum. I citatet här ovan behandlas relationen musik och samhälle och då används också 

pluralformen av ordet elev. I övrigt i kursplanen beskrivs eleverna framför allt genom 

substantiv i singular, ofta i bestämd form: ”människan”, ”individen”, ”varje elev”.   

Ytterligare en nyttodiskurs framträder och konstitueras inom diskursen musikens nytta som 

kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden och det är musikens nytta som stöd för 

andra ämnen. ”Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra 

ämnen och för uppnående av skolans övergripande mål” (Lpo 94, s. 119). Ett ämne som 

nämns i sammanhanget är matematik. Det gör det intressant att jämföra om det finns någon 

liknande formulering i matematikämnet, eftersom detta kan säga något om hierarkin mellan 

olika ämnen. I kursplanen för matematik kan vi läsa: ”Matematik har nära samband med 

andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för 

att vidga sitt matematiska kunnande” (Lpo 94, s. 107) I båda kursplanerna är det 

matematikkunskaperna som är målet. Musiken kan vara ett stöd för matematiken och vi skulle 
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kunna tänka oss att matematiken då skulle kunna vara ett stöd för musiken, men någon 

motsvarande nyttodiskurs framträder inte i matematikämnet. 

 

 

6.1.5. Lgr 11 

 

I jämförelse med tidigare läroplaner har musikens betydelse tonats ned i Lgr 11. Många 

formuleringar i Lpo 94 och Lgr 11 är snarlika, trots det skiljer synen på nytta mer mellan Lpo 

94 och Lgr 11 än exempelvis mellan Lpo 94 och Lgr 80.  

I Lpo 94 står det: ”Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer 

och utgör ett viktigt redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna 

intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och tankar” (Lpo 94, s. 118). I Lgr 11 

heter det istället: ”Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka 

individens identitetsutveckling … Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i 

samhällets kulturliv” (Lgr 11, s. 100). Det får en stor betydelse för hur man formulerar ett 

ämnes nytta om man väljer att skriva att något kan påverka eller om man väljer att skriva att 

det påverkar. Musik kan, men behöver inte påverka en människas identitetsskapande. Med 

andra ord, musik har en nyttofunktion i formandet av individen för somliga, men inte alla. Det 

finns alltså ingen allmängiltig identitetsformande nytta med musik.  

Formuleringen i Lpo 94, att musik är ett viktigt redskap för bl. a lärande, lyfter fram musik 

som en kunskapsväg. I Lgr 11 ska eleven emellertid inte lära sig genom musik utan om musik 

och dessa kunskaper är användbara i en mycket bestämd och avgränsad kontext, nämligen 

samhällets kulturliv. 

Lgr 11 lyfter fram musik som uttrycksform och kommunikationsmedel, men då Lpo 94 

beskriver musik som ett allmänkulturellt redskap och ett gränsöverskridande språk begränsas 

Lgr 11 kunskaperna till att enbart handla om musikaliska sammanhang. I Lpo 94 står det att 

eleven ska utveckla sin förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer. I 

Lgr 11 har detta ändrats till att enbart gälla musikaliska tankar och idéer. 

Det egna skapandet och kreativiteten har dock fortfarande en stark ställning i kursplanen. 

Eleven ska gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, improvisera, skapa 

musik med utgångspunkt i exempelvis ackordföljder eller basgångar. Ordet kreativitet 

används också i kursplanen (Lgr 11, s. 100 ff).  

Vi ser ingen direkt koppling till fostran som Lgr 80, inte heller ett ämne för att utveckla 

personligheten. Det är själva musiken som är i centrum. Att formulera en nyttodiskurs är 

svårare. Själva syftet med musikämnet formuleras som att eleven ska få möjlighet att delta i 

musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och genom att lyssna till musik, 

samtidigt som man slår fast att musik betyder olika saker för var och en av oss. Somliga har 
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alltså mer nytta av musik, andra mindre och ytterligare några kanske ingen nytta alls. Trots 

det innehåller kursplanen utförliga och detaljerade kunskapskrav för de olika betygen. Ett 

ämne som alla inte har nytta av innehåller alltså ett digert ämnesstoff som ska betygsättas och 

kommer att ha betydelse för elevens fortsatta studier även om kunskaperna aldrig kommer att 

komma till nytta. Vi tycks alltså å ena sidan ha en ämnesdiskurs som talar om musikens 

egenvärde, men å andra sidan en ämnesdiskurs där musikämnet – om än med ett värde i sig – 

inte har ett värde för alla elever. 

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det, under rubriken skolans uppdrag, att 

”skolan ska i samarbete med hemmen främja elevens allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. Det står vidare 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 

pröva egna idéer och lösa problem [ … ] Skolan ska därigenom bidra till att eleverna 

utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Lgr 11, s. 9) 

Elevernas kreativitet är alltså viktig och de kreativa ämnena har en given roll i 

undervisningen. Om vi analyserar citaten ovan utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför blir den avslutande formuleringen om entreprenörskap särskilt intressant. Vad ska 

eleverna lära sig? Att vara kreativa. Hur ska eleverna lära sig att bli kreativa? Genom att 

lärarna i sina respektive ämnen stimulerar deras nyfikenhet, självförtroende och kreativitet 

och deras vilja att pröva idéer och lösa problem. Varför ska eleverna lära sig/stimuleras till 

kreativitet? För att skolan då bidrar till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap. I detta sammanhang går det att till viss del formulera musikens nytta som 

fostran till disciplin. Musiken kan bli ett redskap för att forma och disciplinera eleverna till 

det vi vill att de ska bli. Detta konstitueras genom att elevernas kreativitet och nyfikenhet blir 

ett redskap att utveckla dem i en viss önskad riktning, men att det är just kreativiteten och 

nyfikenheten som lyfts fram gör denna tolkning långsökt. En fostran till disciplin skulle 

snarare inriktas på att tygla kreativiteten och fantasin. I Lgr 11 verkar det snarare handla om 

att styra kreativiteten till att bidra till lönsamhet. 

Under rubriken ”Övergripande mål och riktlinjer” räknas ungefär samma kunskapsmål upp 

i Lgr 11 som i Lpo 94, men nu har begreppen kultur och kreativitet skiljts åt. Kreativiteten 

står fortfarande högt upp i listan, men kopplas nu till problemlösning och att omsätta idéer i 

handling. I Lpo 94 står det: ”kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många 

olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans” (Lpo 94, s. 84) 

medan det i Lgr 11 heter: ”Kan använda och ta del av många olika …” (Lgr 11, s. 14). Att 

använda och utveckla kunskaper harmonierar med Lpo 94 bildningstanke, att lära för 

framtiden. Eleven ska få möjlighet att fortsätta att utvecklas och förkovra sig efter avslutad 

skolgång. Det talas också om kunskaper och erfarenheter ”i”, inte ”om”, olika uttrycksformer. 

I Lgr 11 ska eleven efter avslutad skolgång kunna använda sig av och ta del av många olika 

uttrycksformer. Skolan beskrivs som en slutpunkt efter vilken eleven ska vara ”klar”. Det 
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räcker också att kunna använda sig av och ta del av många uttrycksformer, inte så många som 

möjligt.  

Utifrån den bakgrundslitteratur som bearbetats i tidigare kapitel, och utifrån vilka de olika 

nyttodiskurserna formulerats, fanns det en förutfattad mening att den nyttodiskurs som Lgr 11 

skulle kunna inordnas i är den marknadsekonomiska. Fördomen har varit svår att slå sig fri 

från och har säkert gjort att Lgr 11 lästs mer kritiskt än övriga läroplaner. Det har också varit 

svårare att tänka bort den samtida kontexten som gör vissa tolkningar mer lättillgängliga än 

andra. Trots det går det inte att formulera en marknadsekonomisk diskurs i kursplanen för 

musik i Lgr 11. Det går helt enkelt inte att formulera någon tydlig nyttodiskurs 

överhuvudtaget.  

6.1.6 Läroplanernas syn på individ och samhälle 

Jag har nu gått igenom de olika läroplanerna och formulerat olika nyttodiskurser och beskrivit 

hur de konstitueras. Ytterligare en frågeställning i denna studie var för vem eller vilka 

musikämnet är nyttigt. Huvudfrågan här är om musikämnets nytta riktar sig till den enskilde 

individen eller till samhället, eller kanske beskrivs en nytta för både individ och samhälle? Jag 

ska därför närmre studera hur denna konflikt formuleras och löses i de olika läroplanerna. 

”För att hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under skoltiden få 

öva sig att leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sitt liv som framtida 

familjebildare och aktiv medborgare i morgondagens samhälle” (Lgr 62, s. 13) Formuleringen 

i Lgr 62 är normativ. Eleven ska fostras till den norm som gäller i samhället och förväntas 

bilda familj och finna sig tillrätta i tillvaron för att kunna vara en aktiv medborgare. 

”Individens behov och samhällets krav i olika avseenden är bestämmande för innehållet, 

formen och organisationen av skolans verksamhet” (Lgr 69, s. 10) I Lgr 69 är formuleringen 

mjukare. Här talas det om individens behov medan samhället ställer krav. Formuleringen låter 

rimlig utifrån tanken att skolan främsta uppgift är att fostra medborgare, men om vi vänder 

ordningen på orden märker vi att det här finns en konflikt mellan individ och samhälle. Hur 

skulle det låta om samhället hade behov och medborgaren ställde krav, eller om både 

samhället och medborgaren hade krav och behov? 

 

Människa är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för att i samverkan med 

andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor. Skolans innehåll och 

arbetssätt måste vara så utformad att det befrämjar denna samhälls- och människosyn. Skolan har 

skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och 

mognad” (Lgr 80, s.13)  

 

I Lgr 80 har läroplansförfattarna löst konflikten mellan samhälle och individ genom att 

beskriva ett förhållande i symbios.  Individen är en del av samhället och finner sin roll genom 
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samverkan med andra. Nu är det skolan som har ”skyldigheter” gentemot eleverna och som 

ska ”ge” eleverna något. Eftersom ansvar är en av de saker som ska ges förväntas också 

eleven ge något tillbaka.  

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lpo 94, s 77; Lgr 11, s. 7) 

”Skolan ska … … främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Lgr 11, s. 9) I de två senaste 

läroplanerna blir uppdelningen mellan individ och samhälle återigen tydliga. Å ena sidan 

beskrivs eleverna som unika, men nu är det återigen de som ska ge till samhället. I Lgr 11 

beskrivs också hur den ideale medborgaren ska vara. Vi kan alltså återigen tala om en 

normerande formulering om än med större individuellt svängrum än i Lgr 62. 

 

 

6.1.7. Sammanfattning 

I de tre första läroplanerna för grundskolan går det att se en utveckling från en nyttodiskurs 

där nyttan med musikämnet handlar om att fostra eleven och forma hen för att passa in i 

samhället (det jag har valt att kalla fostran till disciplin) till att se nyttan i att eleven blir 

delaktig i samhället som en demokratisk medborgare. Startpunkten finner vi inte i Lgr 62 utan 

redan i denna läroplan har en rörelse mot en mer demokratisk fostran påbörjats. I de två första 

läroplanerna är individen i centrum och musiken beskrivs som en viktig del i elevens 

identitetsskapande. I Lgr 80 är det istället kollektivet som betonas. I Lpo 94 blir individen 

återigen viktigare än kollektivet. Det demokratiska samhället är fortfarande ett mål, men hur 

detta samhälle kommer att se ut är okänt för oss, vilket gör det viktigare att lära sig att lära, än 

att få ett visst kunskapsstoff. Musiken ses som en viktig del i formande av individen och som 

kunskapsväg. Detta är den läroplan i vilken musikens nytta som kunskapsväg för att lära 

känna sig själv och omvärlden blir tydligast.  

Trots små textliga förändringar skiljer sig Lgr 11 stort, till innehållet, från övriga 

kursplaner. Musik beskrivs som ett ämne som kan påverka individens identitetsutveckling och 

”kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv”. Alltså inte i 

samhället i stort. Vi finner att någon allmän nytta med musikämnet inte artikuleras.   

För vem ämnet ska vara nyttigt skiftar också mellan de olika läroplanerna. Det rör sig från 

att i Lgr 62 fokusera på samhällets behov, till att samhället i Lgr 80 beskrivs ha skyldigheter 

gentemot barnen som ska ge något tillbaka, för att i Lpo 94 och Lgr 11 återigen fokusera mer 

på samhällets behov.   
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6.2. Livsberättelser  

6.2.1. Lärarnas upplevelser av olika läroplaner  (se bilagor 1 – 5)   

Två av informanterna hade erfarenhet av att arbeta med Lgr 69. Lärare 4 beskriver Lgr 69 på 

ett positivt sätt. Det fanns tydliga riktlinjer som gjorde det möjligt till och med för en 

outbildad lärare att ta sig an musikutbildningen. 

 Lärare 5 beskriver Lgr 69 på följande sätt: ”Lgr 69 var synnerligen strikt det fanns nästan 

färdiga planeringar med vilka stamsånger som skulle läras ut, tonvikten var dels sång, dels 

musikhistoria.” Läraren uppfyllde läroplanen i sin undervisning, men la krutet på det 

gemensamma musicerandet av populärmusik och chockade äldre kollegor med en 

musikkabaré där eleverna själva sjöng och spelade. Två av de äldre lärarna höll för öronen. 

 Båda informanterna beskriver en läroplan med fasta ramar som är enkel att förhålla sig till. 

I Lärare 4: s fall innebar det att läroplanen la en grund som en ung och oerfaren lärare kunde 

känna sig trygg i. För lärare 5 skapade läroplanen i stället en ram inom vilken informanten 

försökte möjliggöra den undervisning som hen ansåg vara den rätta och som hörde framtiden 

till. 

 Lgr 80 har samtliga informanter erfarenhet av. Detta är en läroplan som det råder delade 

meningar om. Lärare 1 har ett oreflekterat förhållningssätt till Lgr 80. Läraren undervisade så 

kort tid med denna läroplan att hen bara kan konstatera att betygsättningen var relativt 

oproblematisk. Detta är en erfarenhet som delas av lärare 3.  

 Betydligt mer negativ syn på Lgr 80 har lärare 4. Musikämnet i Lgr 80 beskrivs av 

informanten som ett upplevelseämne ”Musikämnet/ämnesläraren i Musik reducerades stegvist 

till ett upplevelse-ämne/fritidsledare, där ’eleven ska ha fått prova på’, ’känna till’, etc. Utan 

krav på konkreta/ mätbara/användbara färdigheter i Musik.” 

 Informanten menar att både kursplan och ekonomiska ramfaktorer kan legitimera denna 

inställning. Som vi sett i genomgången av de olika läroplanerna är dock inte musik som 

upplevelseämne mer framskrivet i Lgr 80 än i Lgr 69. Däremot är läroplanen mindre 

detaljerad och mer öppen för tolkning och informanten vittnar också om stora skillnader 

mellan skolorna. ”På gymnasiet märktes tydligt vilken skola [fungerande musikundervisning 

eller avsaknad av sådan] (min anm.) eleverna kom från.” 

 Lärare 5 är den informant som ger Lgr 80 störst utrymme i sin berättelse. Läraren upplevde 

införandet av Lgr 80 som positiv eftersom det satsades på behöriga lärare och undervisning i 

halvklass. Läraren upplevde också läroplanen som fri och att mycket tid gick åt för att planera 

upp undervisningen tillsammans med eleverna. 

 Lpo 94 beskrivs av samtliga informanter som en läroplan som innebär större 

resurstilldelning till ämnet och i viss mån mer uppstyrning av ämnet. Detta artikuleras inte 

alltid explicit i berättelserna utan framkommer i berättelser om hur resurstilldelningen ökar 

liksom att ämnet verkar få högre status under 90-talet. Lärare 4 jobbade fortfarande på 
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gymnasiet när Lpo 94 infördes, men upplevde ändå hur den nya läroplanen styrde upp 

verksamheten. Andra ramfaktorer, som ekonomiska och den allt för stora tilltron till ny teknik 

framför beprövad erfarenhet, gjorde ändå enligt informanten att den nya läroplanen inte fick 

något positivt genomslag. Det går att tolka lärarens berättelse som att det fanns en klyfta 

mellan läroplanens intention och skolans verkliga förutsättningar.  

 Även i lärare 3: s livsberättelse går det att se vilken betydelse yttre ramfaktorer har. 

Läraren berättar om en skola: ”Där lärde jag mig också att stoppa händerna i fickorna för att 

inte gör något jag skulle ångra när vissa elever provocerade förbi alla gränser.” Informantens 

analys om vad som inte fungerade på skolan var en diskrepans mellan förväntan och 

acceptans gällande elevernas uppträdande. Anställningen på denna skola avslutas efter ett år 

då läraren fick veta att rektorn inte tänkte köpa in musikundervisning kommande år. En 

slutsats som informanten inte drar, men som ligger nära till hands, är att elevernas inställning 

till ämnet kan bero på ämnets status på skolan.  

 En annan skola som läraren undervisade på var dåligt utrustad, men läraren lyckades trots 

det genomföra en varierande undervisning som anknöt till olika teman i övrig undervisning, 

inslag av skapande, drama, dans, sång och musikteori. 

 1993 blev informanten erbjuden en deltidstjänst på en friskola. Minnena från denna skola 

beskrivs mest som positiva, men också hur läraren lämnade en klass i tårar för att aldrig 

återvända till den. Det var dock en positiv anda på den nystartade friskolan och lärarkollegiet 

bestod av entusiaster. Här beskriver läraren hur hen börjar bygga upp en institution, med 

välutrustad musiksal, hur luciatågets aktiviteter växer till att även medverka i engagemang 

utanför skolan. Vi kan alltså se hur stöd från ledning, kollegor och föräldrar har stor betydelse 

för hur undervisningen fungerar. 

 Arbetet med de lokala kursplanerna upplever flera av informanterna som frustrerande, men 

att det samtidigt gav ett utbyte med andra musiklärare i nätverksträffar. Lärare 5 tyckte att 

arbetet med de lokala kursplanerna innebar ”mycket snack men liten verkstad”. I praktiken 

kunde läraren inte se så stor skillnad mellan undervisningen med Lpo 94 och Lgr 80. Det var 

också en tid av många organisatoriska förändringar. Informanten kan konstatera att mellan 

1995 och 2001 ändrade man arbetslag hela nio gånger. 

 Av lärare 1 beskrivs Lpo 94 å ena sidan som en läroplan som aldrig implementeras 

fullständigt, å andra sidan som något som ständigt processades med egenformulerade lokala 

kursplaner och ämnesnätverksträffar. Läroplanen beskrivs också som flummig och att den i 

jämförelse med Lgr 11 lämnar mycket mer åt läraren att bestämma om vad som är relevant.  

 Lärare 3 beskriver hur musikteorin efter hand fått allt mindre utrymme i Lpo 94: 

”Musikteorin fick bli allt enklare allteftersom spelandet blev viktigare och viktigare.” Arbetet 

med betyg och bedömning under Lpo 94 beskrivs av lärare 3 som lite mer komplicerat och 

något som tog mer tid i anspråk än under Lgr 80.  



 54 

 Mest differentierad syn har lärarna på Lgr 11, från mycket positiva till väldigt kritiska. 

Lärare 1 och 4 upplever Lgr 11 som en mer stringent läroplan som styr upp ämnet med tydliga 

kunskapskrav och betygskriterier. Lärare 4 skriver: 

 

De senaste 6 åren har jag jobbat i kommunal grundskola 1-9, och tycker att den nuvarande 

läroplanen lyft Musikämnets/Musiklärarens status. Det är orimligt att lära 30-mannagrupper alla 

de moment som står uppradade, men kursplanen skrämmer bort de musikaliskt okunniga 

personer med självinsikt från att söka jobbet. Betygsättningen i åk 6 har gjort föräldrar medvetna 

om färdighetskraven, alla ämnesbetygs lika värde, och ifrågasätter Musikämnets verksamhet 

oftare och konkretare. 

 

Lärare 2 skriver inte mycket om Lgr 11 mer än att hen upplever att det egna skapandet och 

kreativiteten har fått större utrymme. Läraren upplever att elever är positivare till ämnet idag 

än tidigare. Informanten menar att den största förändringen från det att hen började undervisa 

och fram till nu är att ämnet har blivit mer praktiskt och detta är något eleverna uppskattar. 

Denna förändring tillskriver läraren bl. a. den nya läroplanen: ”Enligt min åsikt har senaste 

läroplanen verkligen tagit fasta på vad som är det viktigaste i musikundervisningen, samspel, 

kreativt skapande, motorisk utveckling.”  

 Även lärare 1 anser att skapandet har blivit viktigare. Det är dock oklart om läraren menar i 

sin egen undervisning eller i styrdokumenteten. I kontexten tolkar jag det dock som att 

skapande är något som informanten upplever lyfts fram mer i Lgr 11. Det efterföljande 

stycket handlar nämligen om hens roll som förstelärare och hur hen i den rollen måste fundera 

över centralt innehåll, syfte och kunskapskrav ”samt att ha förmågorna framför ögonen hela 

tiden”. 

 Betydligt mer kritiska är lärare 3 och 5. Lärare 3 upplever tiden som det största problemet. 

Mycket av det innehåll som tidigare fanns med i lärarens undervisning är nu borttaget i 

läroplanen och annat har kommit till. 

 I uppgift två resonerar lärare 3 kring läroplanens förmågor och menar att förmågor är 

kopplade till person, vilket innebär att lyckas och att misslyckas tydligare än i tidigare 

läroplaner knyts till identiteten. Hen menar också att ämnet i Lgr 11 hamnat i 

”resonemangsfällan” vilket gör att elever som är duktiga på att skriva och formulera sig har 

fördelar gentemot mindre verbala elever.   

 Läroplanens innehållsstoff, höga krav och alla punkter som ska bedömas upplever läraren 

som pressande. Å andra sidan lyfter informanten fram alla möjligheter som skapats med 

dagens teknik, liksom hur hen och eleverna i slutändan alltid lyckas med alla projekt som 

luciatåg och skolavslutningar.   

 Lärare 5 delar lärare 3: s analys. Huvudproblemen med Lgr 11 anser läraren ligger i stoff-

mängden, ojämlika förutsättningar och betygsproblematiken:  
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I praktiken har det blivit så att elevernas tillkortakommanden blir rådande vid betygssättningen i 

ställer för elevernas starka sidor. Om detta kan man naturligtvis ha många synpunkter, speciellt 

då huvudmomenten och stoffmängden vida överstiger de moment man de facto ska betygssätta. 

 

6.2.2. Lärarnas syn på musikämnets nytta 

Lärare 1 beskriver nyttan av musik på flera olika sätt men sammanfattar nyttan i meningen 

”Det ger oss möjlighet att känna olika känslor och bidrar till stämningar av olika slag”. 

Läraren beskriver ett upplevelseämne vars nytta främst kan kopplas till diskursen Nyttan som 

kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden. Läraren understryker också att musik 

ständigt omger oss. Detta skulle kunna kopplas till fostran till demokratisk medborgare, men 

informanten utvecklar inte detta. Läraren lyfter dock fram klassdiskussioner om musik i sin 

livsberättelse vilket föranledde att jag fick återkomma med en följdfråga kring hur hen 

diskuterade detta med eleverna. I lärarens svar framkom tydligt nyttodiskursen att fostra till 

demokratisk medborgare.   

 Musik som övningsämne lyfts också fram och här formulerar sig informanten helt i linje 

med Lgr 11 ”Alla som går i skolan blir inte musiker, men om intresset finns hos någon, måste 

man snappa upp det”. Musiken betyder alltså olika saker för var och en av oss, som det 

uttrycks i kursplanen.  

 Lärare 2 beskriver musik som ett internationellt språk och att dess största nytta är att den 

”kan reta dina sinnen på alla plan”. Läraren lyfter också fram hur musiken talar direkt till 

känslorna och hur den på så sätt kan framkalla och återkalla olika känslor, situationer och 

sinnesstämningar. Det väldigt kärnfulla svaret informanten ger om ämnets nytta sammanfattar 

hen så här: 

Därför anser jag att musik är ett av dom nyttigaste ämnena i skolan, man stimulerar både fin och 

grovmotorik, man stimulerar sin egen skaparlust, man stimulerar samarbetet (samspelet), den ger 

en meditativ stimulans till utövaren. 

 

Informantens nyttodiskurs ligger närmst musikens nytta som kunskapsväg för att lära känna 

sig själv och omvärlden men med inslag av fostran till demokratisk medborgare. Musiken 

beskrivs som en kunskapsväg. En väg som ibland leder till kunskap om musik d.v.s. där 

musiken är målet, men också en allmän kunskapsväg liksom en källa till kreativitet och ett 

medel för välmående och för att stimulera eleverna till samarbete.  

 Redan i första uppgiften, livsberättelsen, tangerar Lärare 3 olika nyttoaspekter av musik. I 

en intressant passus om en manskör på högstadiet avslutar informanten stycket: ”Resultatet 

blev ett antal grabbar som insåg att de var bra på att sjunga och några som i vart fall tyckte det 

var roligt och även de ökat sitt röstomfång. Både den och den vanliga skolkören hade en 
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viktig social funktion.” Att sjunga är roligt och fyller en social funktion. Det är en kunskap du 

kan ta med dig ut i livet och ha glädje och nytta av.  

 I och med Lgr 11 blir läraren tvungen att sovra i undervisningsstoffet. Dans och ljudlära 

blir lidande eftersom läraren tolkar att detta inte ges lika stort utrymme i läroplanen. Intressant 

nog kopplar informanten båda dessa ämnesinnehåll till något som skulle gå att tolka som 

nytta. Dans beskrivs som en väg att möta olika kulturer och träna puls, taktarter och rytmer 

med kroppen.  Läraren brukade tala om ljudlära när eleverna jobbade med musikinstrument 

och brukade då också ta upp hörselvård, men detta hinns inte längre med.  Att möta och förstå 

andra kulturer och att veta hur man ska ta hand om och vårda sin hörsel är kunskaper som 

man lätt skulle kunna argumentera för att alla har nytta av. 

 I uppgift två ger läraren ett brett svar på musikämnets nytta som går att inordna framför allt 

i de två diskurserna musikens nytta som kunskapsväg för att lära känna sig själv och sin 

omvärld och fostran till demokratisk medborgare. Informanten lyfter också fram sin gudstro 

och beskriver musiken som en förmåga vi fått för att vi är människor. Liksom flera andra 

informanter talar läraren om musik som ett universellt språk och som en kunskapsväg liksom 

en uttrycksform för tankar och känslor som inte går att klä i ord. Läraren tar också upp en del 

praktiska aspekter av musik som inte förekommit i andra svar, som förmågan att samordna 

arbetsuppgifter med hjälp av musik, eller att trösta eller söva ett barn. Musiken är också 

identitetsskapande. 

 Den nyttodiskurs som framträder i lärare 4: s livsberättelse står ut från övriga informanters. 

I denna berättelse kan vi se spår av musikämnets fostran till disciplin samt en 

marknadsekonomisk nyttodiskurs. I presentationerna av dessa nyttodiskurser tidigare i denna 

studie kan de ses som ”hårda”-diskurser, men det kan finnas pragmatiska skäl för en lärare att 

ändå ansluta sig till dem. Informantens egen inställning till musik kretsar mycket kring 

konstnärlig kvalitet och kunskap; något som berikar det egna livet. Texten är också mycket 

politisk vilket kan få oss att undra över varför läraren inte ser 80-talets demokratiska 

ämneskonception som tilltalande för att föra över ett politiskt engagemang hos eleverna. På 

det ger dock livsberättelsen ett tydligt svar: ”Musikämnets har för låg tim-fördelning för att 

vara skolans socialiseringsämne, det kan bli en synergi-effekt av goda lektioner, men ämnen 

med större timfördelning har bättre förutsättningar att skapa sammanhållning, etc, mellan 30 

elever”. Den begränsade tiden och de allt för dåligt tilltagna resurserna leder till 

disciplinproblem och det uppstår oordning på lektionerna. Det är i det perspektivet som 

läraren också upplever de högre kraven och den komplicerade proceduren att betygsätta ett så 

pass flyktigt ämne som något positivt: ”Hur jobbigt det än är att bedöma/betygsätta/ 

omdömesformulera sig, tvingar det lärare att behärska ovanstående moment, eller lämna 

yrket”. Lite tillspetsat skulle vi kunna säga att betygen fyller en funktion för att upprätthålla 

en nödvändig ordning för studierons skull och sätter krav på undermåliga pedagoger. 
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 I kontrast till detta står informantens svar på hur hen ser på musikämnets nytta. Liksom 

övriga informanter nämner läraren musiken som kommunikationsform; ett språk som når 

bortom kulturella barriärer, men även en kommunikation inåt mot subjektets själsliv så väl 

känslomässigt som intellektuellt. Detta är också en nytta för alla elever. Musiken är inte bara 

vår röst utan förmedlar också något till oss. Det är en tvåvägskommunikation. I svar två 

ansluter alltså även lärare 4 till musikens nytta som kunskapsväg för att lära känna sig själv 

och omvärlden. Läraren upplever att denna nyttosyn harmonierar med dagens läroplan och 

med Lgr 69, men att det brister i en utökad curriculum som även innefattar 

organisationsnivån, och hur de estetiska ämnena lärs ut på lärarhögskolan och menar att 

mycket bottnar i politikers okunskap eller ointresse för estetiska lärprocesser.  

 I sitt svar om musikämnets nytta gör lärare 5 en analys av de olika läroplanerna med 

avstamp ända tillbaka i normalplan 55. Analysen bygger på lärarens egen upplevelse både 

som elev och lärare. I de tidiga läroplanerna var sång och klassisk musik i fokus enligt läraren 

för att i Lgr 69 även ta in folkmusik och visgenren. I Lgr 80 fick det gemensamma 

musicerandet av aktuell musik större plats liksom det egna skapandet. Lpo 94 beskrivs som en 

läroplan som förändras och utvecklas med tyngdpunkt på musikens teoridel till en början för 

att sedan glida över mer på musicerandet. I sin livsberättelse tar läraren också upp 

nyttodiskursen nytta som stöd för andra ämnen. 

 

Från andra halvan av 80-talet och under hela 90-talet kom musikämnet att vara tvunget att 

försvara sin existens. Ett vanligt slagord var att musicerande verkade stimulerande på 

lärprocessen. Man hade alltså inte musik för att lära sig musicera eller att lära sig mer om musik. 

Man hade musik för att man då skulle kunna bli bättre i matte. Eller engelska. Själv var jag på 

flera konferenser under denna period då man på allvar skulle föra fram detta till rektor och 

kollegor för att på så sätt försvara ämnet.  

 

Sin egen nyttodiskurs sammanfattar informanten som att kunna ”musicera lite” och förklarar 

med hjälp av en berättelse från när hen själv var ute och spelade och träffade en 

överförfriskad man i publiken som säger: ”Jag är ganska rik, äger hus, båt och flera bilar. Man 

jag är också fattig. Jag har alltid drömt om att spela ett instrument. Du är lycklig…” 

Nyttosynen i Lgr 11 har informanten svårt att formulera men kommer fram till följande:  

 

…så lite elakt skulle man kunna påstå att ämnets nytta i förstone inte är att musicera eller att 

uppleva musik, eller att känna till fakta runt musiken. En kärndel är i stället att använda 

resultatet av sitt musicerande till att kunna argumentera runt begreppen samt att utveckla den 

metakognitivaförmågan relativt ämnet. 
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I sin livsberättelse vänder sig läraren också emot en marknadsekonomisk diskurs. En diskurs 

som informanten tycks ana i Lgr 11 

 

Visst är det bra att Sverige rankas högt i internationella jämförelser över musikexport, samtidigt 

tar man bort estetiska ämnen från allmänna linjer på gymnasiet. Man sparar dessutom gärna 

kommunalt på musik- & kulturskolorna, men bekymras över att det lokala musiklivet utarmas. 

 Så ekonomin får gå före både ideologiska och pedagogiska riktlinjer. 

 

Även denna lärare formulerar en nyttodiskurs som ligger närmst musikens nytta som 

kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden fast med fokus på det som har med 

välmående och livskvalitet att göra. 

 Även om det förekommer något olika syn på musikämnets nytta mellan de fem 

informanterna så återkommer liknelser i form av kommunikation och språk samt musiken 

betydelse för välbefinnandet och det konstnärliga uttrycket. Diskursen nyttan av musik som 

kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden är genomgående i berättelserna. 

 

6.2.3. Språklig variation 

I lärare 3: s och lärare 5: s berättelser uppstår inga språkliga variationer. Dessa två 

informanter är också de som redan från början är kritiskt inställda till Lgr 11. De språkliga 

variationer som uppstår rör nämligen främst Lgr 11. De lärare som har varit positivt inställda 

till Lgr 11 verkar se läroplanen i ett nytt ljus då de ska diskutera läroplanen utifrån nytta.  

 I sin livsberättelse beskriver lärare 1 sin resa från osäker, nyutbildad lärare till en erfaren 

pedagog som är trygg i sin roll. En del av denna utveckling tillskrivs även läroplanerna. Den 

första betygsättningen är oreflekterad, sedan kommer arbetet med Lpo 94 och läroplanen 

beskrivs, liksom läraren, som osäker och ambivalent. Vid införandet av Lgr 11 är läraren 

trygg i sin roll och är i en position där hen styr sitt eget och andras arbete.  

 Nätverksträffarna för Lpo 94 beskrivs som svåra, men viktiga. En process som tog tid men 

som upplevdes som värdefull. Under denna tid formades också informanten till den lärare hen 

kom att bli. Lgr 11 lyfts fram som en bra läroplan. Den är tydlig och har forsknings-

anknytning. Dessutom upplever informanten att det egna skapandet får större utrymme.  

 I den andra uppgiften får läroplan och kursplan dock inte lika stort utrymme. Informanten 

säger att ”själva spelandet väl inte är nödvändigt”. Det praktiska musicerandet fick dock stort 

utrymme i livsberättelsen. Informanten verkar påminnas om detta och tillägger att kursplanen 

är tydlig med att det praktiska musicerandet är viktigt. Plötsligt beskrivs musicerandet som 

något vi ska göra för att det står i kursplanen. Informanten känner dock ett behov av att nå 

konsensus, att få den egna nyttodiskursen att passa in i kursplanen: ”Och när man väl fått till 

ensemblespelet så är min erfarenhet att ingen vill sluta.” Musicerandet är roligt och förmedlar 
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känslor och stämningar och just känslor och stämningar är det som läraren lyfter fram som 

den stora nyttan med musik. 

 Lite längre fram i svaret sker en förändring i diskussionen för att ytterligare få 

motsättningarna att smälta samman: ”Alla som går i skolan blir inte musiker, men om 

intresset finns hos någon, måste man snappa upp det. Och om inte intresset finns måste man 

skapa det på nåt vis.” Från att tidigare haft en attityd som låg mer i linje med kursplanens, att 

musik betyder olika för oss alla, lyfter informanten nu behovet av att väcka ett intresse för att 

musicera hos alla. Svaret på frågan om musikämnets nytta blir ett resonerande som tar 

avstamp i att musik finns omkring oss ständigt och det gör det viktigt att förhålla sig till, men 

att det egna musicerandet inte behöver ses som lika nyttigt, till att alla borde få tillgång till, 

och kunskap om, musikaliskt skapande.  

 Läraren har inte en nyttosyn som är kopplad till matnyttan – mer än för det lilla fåtal som 

kommer att arbeta som musiker i framtiden – utan formulerar sig närmst kring nyttan av 

musik som kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden. Ämnesinnehållet i Lgr 11 

kan ligga nära denna diskurs om man bortser från läroplanens övergripande mål vilket gör att 

det inte automatiskt behöver uppstå en motsättning mellan att musik är ett upplevelseämne 

och att det är ett ämne med stor nytta. Frågan är om tankarna om musikämnet som fostran till 

demokratisk medborgare hade varit mer uttalad om läraren jobbat med Lgr 80. I detta fall 

formulerades inte tankar kring detta förrän informanten fick en direkt följdfråga. 

 Ett citat ur lärare 2: s livsberättelse står i stark kontrast till lärarens beskrivning av 

musikämnets nytta: 

 

Enligt min åsikt har senaste läroplanen verkligen tagit fasta på vad som är det viktigaste i 

musikundervisningen, samspel, kreativt skapande, motorisk utveckling (ur lärarens 

livsberättelse) 

 

Just dom saker som jag tar upp här finns inte med i läroplanen, där fokuserar man för mycket på 

att nå ett specifikt mål. I stället för att se musikundervisningen som en möjlighet att påbörja ett 

livslångt lärande, oavsett om du konsumerar eller skapar. (ur lärarens svar om ämnets nytta) 

 

Vid en första läsning kan detta som sagt upplevas motsägelsefullt. I båda svaren lyfter läraren 

fram samspel, kreativt skapande och motorisk utveckling, både som ämnets nytta och som 

något som verkligen skrivs fram i läroplanen. Läraren verkar dock inte uppleva denna 

motsättning eftersom det inte förekommer någon språklig reparation.  

 Vid ytterligare en genomläsning och då texterna ställs mot varandra blir det dock tydligt 

vad läraren (medvetet eller omedvetet) vill förmedla. I livsberättelsen kretsar tankarna om 

läroplanen mycket kring den didaktiska vad-frågan. Läraren tycker att man i läroplanen tagit 

fasta på några av musikämnets viktigaste kärnaktiviteter: samspel, kreativt skapande och 



 60 

motorisk utveckling. I det andra svaret talar läraren dock utifrån den didaktiska varför-frågan. 

I läroplanen kopplas inte dessa aktiviteter till någon nytta, mer än att nå ett specifikt 

lärandemål. Varför detta vad ska läras ut formuleras inte. 

 Lärare 4: s text innehålla stor språklig variation, men saknar språkliga reparationer eller 

sökande av konsensus. De nyttodiskurser som framträder i lärarens livsberättelsen är dels en 

fostransdiskurs, dels en marknadsekonomisk nyttodiskurs, men i uppgift två formulerar 

läraren en syn på musikämnets nytta som liksom övriga informanters svar går att inordna i 

diskursen musikens nytta som kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden. 

Läraren tar dock inte ”tillbaka” något som sagts tidigare.  

 I reflexiv forskning ses inte forskaren som någon som tittar på empiri utifrån utan ses som 

en del av materialet självt. Finns motsättningarna och den språkliga variationen i mitt sätt att 

läsa berättelsen? Troligtvis. Här får jag lämna diskurspsykologin bakom mig och istället 

använda mig av hermeneutikens inlevelse-läsning. Jag måste förstå hur läraren tänker och inte 

bara se till hur hen formulerar sig. Jag måste göra en tolkning av vad som inte är synligt i 

texten.  

 Övriga informanter har liksom jag haft mer eller mindre positiva erfarenheter av Lgr 80 

och Lpo 94, medan lärare 4 har upplevt hur dessa läroplaner i de organisationer som hen 

undervisat i har varit statussänkande för ämnet. Musiken har blivit något som inte tagits på 

allvar. Vägen till högre status har gått via en läroplan som gör det möjligt för läraren att ställa 

krav på ledning, elever och kollegor. Endast inom Lgr 11: s fasta ramar är det möjligt att 

uppfylla en nyttodiskurs där musikens nytta formuleras som nyttan som kunskapsväg för att 

lära känna sig själv och omvärlden. De ”hårda” formuleringarna i livsberättelsen ska alltså 

inte i första hand tolkas som ett sätt att formulera musikämnets nytta utan handlar istället om 

hur musiken ska får legitimitet och status i ett krasst, pragmatiskt och rationellt 

utbildningssammanhang. När läraren skriver om musikens nytta handlar svaret mer om musik 

överhuvudtaget, inte enbart kopplat till skolan. Denna tolknings trovärdighet stärks vidare av 

respondent validering då lärare 4 har tagit del av och delar min tolkning.  

 

6.2.4. Sammanfattning 

Hur lärarna talade om upplevelser av olika läroplaner skiljde sig till viss del åt. Lgr 80 och 

Lpo 94 beskrevs av några lärare som flummiga och av andra som läroplaner med stor frihet 

att skapa det musikämne och förmedla den kunskap läraren ville. Två av lärarna var kritiska i 

sina livsberättelser till Lgr 11, en var ambivalent och ytterligare två tyckte att det var en bra 

läroplan. I uppgift två som rörde nyttan explicit var tre av lärarna negativa till Lgr 11, en 

ambivalent och en fortsatt positiv. 
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 Betydligt större samsyn rådde kring musikämnets nytta. Den mest uttalade nyttodiskursen 

var nyttan som kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden och här formulerade 

sig lärarna främst kring kommunikation och beskrev musiken som ett språk.  

 I lärarnas berättelser blir det tydligt att hur väl en kursplans intention slår igenom till stor 

del beror på andra ramfaktorer, som ekonomi och ett ämnes status på den aktuella skolan. Att 

det råder enighet kring nyttobegreppet men oenighet kring läroplanerna skulle alltså kunna 

tillskrivas de olika kontexter lärarna är och har varit verksamma i. 
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7. Diskussion 

7.1.1. Läroplansanalysen 

Förutom i Lgr 80 är det svårt att se hur en nyttodiskurs dominerar över en annan. Tanken att 

musik är en kunskapsväg för att förstå sig själv och världen runt sig skymtar i olika grad fram 

i Lgr 62, 69 och Lpo 94. I dessa läroplaner är individen i centrum, men synen på individen 

skiljer sig åt. Lgr 62 har inte helt frigjort sig från folkskolan och realskolan. Även om elever 

från båda traditioner ska samsas i samma utbildningssystem skiljer sig synen på eleverna åt. 

Vissa elever är ämnade för fortsatta studier, medan andra ska rakt ut i arbetslivet. Läroplanen 

har också en fostrande roll som till stor del ska reproducera en gammal ordning, men det finns 

också ett embryo till en mer demokratisk fostran. Även om individerna skiljer sig åt är nyttan 

med musiken densamma; den ska fostra, forma och ge kunskap. Det är intressant att notera att 

begreppet ”fostran” enligt Lundgren ska ha försvunnit ur läroplanen 1969 (Lundgren s. 121), 

men i Lgr 69 används faktiskt ordet ”smakfostran” kopplat till de estetiska ämnena (Lgr 69, s 

14). 

Det ämnesövergripande arbetet är centralt i Lgr 62 vilket också gör att musiken som stöd 

för andra ämnen lyfts fram, men då detta är en syn som genomsyrar hela läroplanen är det inte 

något som förminskar musikämnets roll jämte andra ämnen. 

Synen på individen är ungefär densamma i Lgr 69, men fostran till demokratisk 

medborgare har blivit tydligare och skolan är nu en del av samhället. Musiken ses fortfarande 

som en kunskapsväg för att förstå sig själv och sin omvärld. Synen på olika elevgrupper har 

också blivit mer homogen. 

I Lgr 80 är en nyttodiskurs som fostrande till demokratisk medborgare mycket tydlig. 

Läroplanen skiljer sig markant från tidigare och efterkommande läroplaner då kollektivet får 

en större plats och individens betydelse tonas ner något. Musiken är inte längre lika mycket en 

kunskapsväg, utan ett redskap för att lära sig samarbete. Ord som ”tillsammans”, ”alla”, 

”delta” och ”medverka” används på centrala platser i kursplanen och mycket kretsar kring det 

gemensamma musicerandet och skapandet. Det förekommer formuleringar om vilka 

kunskaper den enskilda eleven ska förvärva i undervisningen, men i kursplanen framträder 

ändå ett ämne som verkar vara svårt att betygsätta då mycket kretsar kring grupp, process och 

arbetssätt. 

 I Lpo 94 finns den demokratiska grundtanken kvar, men individen har blivit tydligare igen 

liksom musiken som kunskapsväg och här för ett livslångt lärande. Bildningstanken är central. 

Vi vet inte vilka kunskaper som är viktiga i framtiden; därför är ett av skolans främsta mål att 

lära eleverna att lära. En kunskapsväg lyfts inte fram mer än en annan. Betygskriterier har fått 

en plats i kursplanen, men de är ganska enkelt och vagt formulerade. Ämnet är fortfarande 

svårt att fånga och bedöma. 
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Intressantast att diskutera är dock Lgr 11; dels eftersom det är den läroplan som gäller idag, 

dels för att den så markant skiljer sig från övriga. Formuleringarna ligger mycket nära Lpo 94 

och ibland är det bara något enstaka ord som har ändrats. Trots det skiljer sig själva 

musiksynen kopplat till nytta mer från de andra läroplanerna än vad till exempel Lgr 80 gör 

fastän Lgr 80 har en helt annan utformning och formuleras på ett helt annat sätt än övriga 

läroplaner. 

 Lgr 11 har ingen tydlig nyttodiskurs. Musikämnet framställs å ena sidan som ett ämne som 

har ett värde i sig, å andra sidan som något som eleven inte har någon större nytta av. Det 

finns anledning att läsa musik för musikens egen skull. Avsaknaden av nytta behöver inte 

vara ett problem. Sven-Erik Liedman menar dock att nytta är en av de mest centrala tankarna i 

Lgr 11. Kunskap ska vara nyttig och leda till anställning (Liedman 2012, s. 115-117). De 

olika kunskapsmål som vi hittar i både Lpo 94 och Lgr 11 bygger på de åtta 

nyckelkompetenser som EU listat. Sven-Erik Liedman pekar på att dessa nyckelkompetenser 

är framtagna av OECD; en organisation som sätter ekonomisk rationalitet i främsta rummet. 

Lgr 11 vilar alltså på nyckelkompetenser framtagna av OECD vars ideologi är rent 

marknadsekonomisk och nyttan ses i detta sammanhang som anställningsbarhet och förmåga 

att bidra till samhällsekonomin. 

Det är fullt möjligt att tolka Lgr 11 på detta sätt, men det finns inget i läroplanen i sig som 

så tydligt framhåller denna ideologi. Ordet entreprenörskap har smugit sig in i läroplanen och 

även om det går att läsa ordet som en nodalpunkt kring vilket andra tecken formerar sig, så 

nämns ordet inte lika ofta som kreativitet. Individens personliga utveckling är fortfarande av 

stor betydelse liksom hens delaktighet i det demokratiska samhället. 

Liedemans analys gäller dock inte i första hand läroplanen utan den samhällskontext ur 

vilket den vuxit fram och verkar. I dagens utbildningspolitiska kontext är det lätt att se den 

marknadsekonomiska diskursen i läroplanen. Om nytta är så centralt för vårt samhälle är 

avsaknaden av en nyttodiskurs i musikämnets kursplan bekymmersam. Vilken blir i så fall 

ämnets framtida roll? Ämnets devalvering i gymnasieskolan har Lilledahl (Lilledahl, 2013) 

utförligt beskrivit. Är ämnet på väg åt samma håll i grundskolan?  

En text som inte fanns tillgänglig för Liedman är Skolverkets rapport 424 Musik i 

grundskolan. Denna rapport slår fast att: ”Utvecklingen i de estetiska ämnena är viktiga att 

följa eftersom dessa ämnen har stor betydelse för att utveckla och träna förmågor som 

kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera – 

förmågor som också framhålls som betydelsefulla framtidskompetenser” (Skolverket 2015, s. 

12) Här syftar rapportförfattarna återigen på de kompetenser som OECD tagit fram. Här 

formuleras alltså en nytta, eller flera nyttor med musikämnet som alla går att koppla till en 

marknadsekonomisk nytta. Intressant är att texten saknar ordet elev, individ, människa eller 

liknande. Det står inte att det är den enskilda elevens förmågor som ska utvecklas. Vi kan 

koppla detta till läroplanens vaga skrivning om att musik betyder olika för oss var och en. Det 
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är inte nödvändigt för samhället att var och en utvecklar dessa förmågor, bara tillräckligt 

många gör det. 

Rapporten visar också på hur långt vi har fjärmat oss från Lgr 80 i synen på solidaritet, 

gemenskap och demokrati. Rapportförfattarna fastnar ofta vid att musiklärarna tycks premiera 

musicerande i grupp, något som i rapporten framställs som problematiskt. I Lgr 80 var det 

gemensamma musicerandet själva grunden för undervisningen och fostrade eleverna till 

demokratiska medborgare. Lgr 80 genomsyrades av en nyttodiskurs som innefattade alla 

elever och i vilken alla elever hade samma nytta av musikundervisningen oavsett om de skulle 

bli musiker i framtiden eller inte.  

Nyttobegreppet används flitigt i rapporten, men definieras aldrig.  

 

Med tanke på att musik är ett ämne som eleverna ser positivt på och till viss mån anser är viktigt och 

att de har nytta av, verkar det som att annat än rena nyttoaspekter styr deras inställning, exempelvis 

tillfredställelse i att uttrycka sig genom musik eller att musikverksamhet skänker ett ökat 

välbefinnande (Skolverket 2015, s. 47). 

 

Citatet är en paradox. Eleverna anser att de har nytta av ämnet alltså är det annat än rena 

nyttoaspekter som styr deras inställning. Det författarna till rapporten gör, är att de använder 

sitt eget nyttobegrepp utan att definiera det medan de tolkar vad eleverna egentligen menar 

när de säger att de har nytta av musik. Det egna begreppet behöver inte förklaras eftersom det 

råder skenbar konsensus kring det, medan eleverna använder ordet nytta på ett slarvigt och 

oprecist sätt. I äldre utbildningskontexter hade dock ”tillfredställelse i att uttrycka sig” och 

”ökat välbefinnande” mycket väl kunnat vara nyttigt. ”Musikundervisningen skall berika 

elevens liv i och utanför skolan samt skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse” 

(Lgr 62, Lgr 69), ”Undervisningen skall låta eleverna uppleva glädje och gemenskap” (Lgr 

80) ”Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin 

musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna 

identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt.” (Lpo 94). Men även i Lgr 11 finns det 

stöd för en annan definition av nytta även om nyttan här begränsas till musikaliska 

sammanhang: ”Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin 

förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.”  

Något annat som kom fram i Skolverkets rapport var att lärarna upplevde att 

betygskriterierna blivit tydligare och att det var lättare att sätta betyg (Skolverket 2015). Av 

författarna till rapporten lyfts detta fram som något positivt. Vi måste dock ställa oss kritiska 

till detta och fundera över vad det är som gör det lättare att bedöma eleverna och framför allt 

varför det ska vara lättare. En konstnärlig upplevelse är subjektiv och handlar om smak. 

Gadamer (1997) diskuterar smak som kunskapsväg och menar att det finns kunskap som det 

inte går att mäta utifrån regler och begrepp. Istället behövs ett hermeneutiskt angreppssätt. 
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”Smakens omdömesförmåga bedömer det enskilda i förhållande till en helhet för att avgöra 

om det är förenligt med allt annat och således passande.” (Gadamer 1997) Det här är kunskap 

som inte går att gradera på en enkel betygsskala. Hur jämför vi Berlin Filharmonikerna med 

Sex Pistols? Det ena är naturligtvis mer musikaliskt komplext än det andra, men den klassiska 

repertoaren skulle aldrig fungera eller falla någon i smaken på en punkkonsert. Smaken; 

helheten och vad som är passande avgör det enskilda och hur väl det passar in. 

Det kan alltså inte röra sig om konstnärliga kvaliteter och estetiska uttryck som bedöms i 

betygskriterierna utan snarare musikaliska färdigheter. Lite tillspetsat skulle vi här kunna se 

en marknadsekonomisk nytta med ämnet för den enskilde eleven. Utbildningens nytta handlar 

om fortsatta studier och om framtida anställningsbarhet (Liedman 2012), alltså har eleven 

nytta av att veta vad som gäller för att få ett visst betyg. Eleven kan plocka poäng i 

musikämnet för att sedan kunna välja bort ämnet i sina fortsatta studier. Musikämnet blir 

ytterligare en sållningsfunktion. Till detta kan vi också koppla informant 3: s och 5: s 

beskrivning av bedömningen av Lgr 11 som en fokusering på elevernas brister och 

tillkortakommanden. 

7.1.2. De olika nyttodiskurserna 

Det gick att hitta spår av samtliga nyttodiskurser i läroplanerna men nyttan av musiken som 

kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden och fostran till demokratisk 

medborgare var de som framträdde tydligast. 

Musik som en väg till kunskap är väl förankrat i musikämnets historia (Varkøy 1996). 

Detta är en musikfilosofi som flera av kursplansförfattarna säker bär med sig och som därför 

ger genomslag i samtliga kursplanstexter. Likaså har ett av skolans huvuduppdrag alltid varit 

att uppfostra det uppväxande släktet. Beroende på den samhälleliga och historiska kontexten 

har dock de olika diskurserna förändrats och sett olika ut. I en värld där vi tror på en högre 

makt får musiken som kunskapsväg en annorlunda roll än i en värld där ett romantiskt 

tankeideal formulerar musiken själv som något översinnligt, eller i en vetenskapligt rationell 

världsbild. Gemensamt är dock inslaget av det intuitiva, det svårfångbara och musiken som en 

specifik och unik kunskapsväg. 

I tre av läroplanerna var nyttan av musiken som kunskapsväg för att lära känna sig själv 

och omvärlden den mest framträdande nyttodiskursen. Lgr 80 hade dock ett tydligt 

demokratiskt anspråk. Fostran till demokratisk medborgare blir tydlig inte minst i de 

beskrivna huvudmomenten. Detta gör också något med musiken som kunskapsväg att lära 

känna sig själv och sin omvärld.  Denna diskurs får en mer kollektiv prägel i Lgr 80. Istället 

för att lära känna sig själv och omvärlden går den att formulera som lära känna oss själva 

och vår omvärld.  

Även om eleverna ska fostras till samhällsmedborgare så handlar nyttan här inte om att 

reproducera något gammalt. Vi vill inte ha vilka samhällsmedborgare som helst utan 
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demokratiska sådana. Därför är barnets egna tankar och uttrycksmöjligheter i fokus. 

Musicerandet och skapandet sker framför allt i ett kollektiv, men varje individ ska bidra med 

sig själv. Kunskap ska inte bara förmedlas till barnen utan de är redan bärare av ett 

kunskapskapital som kan ge avkastning om det delas med andra. 

De tre svagaste diskurserna i kursplanerna är fostran till disciplin, musiken som stöd för 

andra ämnen och en marknadsekonomisk diskurs. Att fostra barnen till lydiga och 

disciplinerade medborgare var redan på väg bort i och med att man lämnade det gamla 

utbildningssystemet till förmån för grundskolan, även om Gustafsson visat hur det lever kvar i 

formuleringar i kursplanerna så långt fram som Lgr 80 (Gustafsson 2000). Det finns i Lgr 62 

ännu inte en fullt formulerad nyttodiskurs med den demokratiska medborgaren som ett mål 

för undervisningen, men den håller på att ta form, medan det fortfarande finns rester av en 

mer patriarkal syn på fostran. Kanske är det inte nyttodiskursen som förändras utan 

fostransdiskursen. I båda fallen ser vi musiken som ett medel för att fostra barnen. Däri har 

den sin nytta. Målet för de båda tänkta fostransdiskurserna skiljer sig dock åt så mycket att 

innehållet i undervisningen ser helt olika ut.   

Den marknadsekonomiska diskursen syns tydligast i Lgr 11. Detta verkar dock främst bero 

på att det är den nyttoinriktning läroplanen har. Kanske är det svårt att direkt se nyttan av 

musikämnet i en marknadsekonomisk diskurs, vilket kanske också leder till avsaknaden av 

tydlig nyttodiskurs i Lgr 11   

Musikens nytta som stöd för andra ämnen går att läsa in lite varstans i kursplanerna, 

framför allt i Lgr 62 och Lgr 69. Detta är en diskurs som inte nödvändigtvis behöver skada 

ämnets status eller legitimitet. Allt beror på hur man ser på olika ämnes stödfunktioner. Ett 

tält står upp för att det finns linor som håller det på plats. Om vi ser musikämnet som en 

tältlina så reduceras ämnets nytta till att vara en lina för att hålla uppe det viktiga tältet. Om en 

lina går av står tältet fortfarande upp. I ett korthus lutar sig varje kort på ett annat kort och tar 

vi bort ett kort rasar hela huset. Det är framför allt denna bild som passar in på den 

ämnesövergripande synen i Lgr 62 och Lgr 69.  

7.2. Lärarnas berättelser 

I lärarnas berättelse framkommer en samsyn kring musikämnets nytta: musiken som en 

kunskapsväg att lära känna sig själv och sin omvärld. Samtliga talar om musik som ett språk. 

De tar upp aspekter av att lära känna sig själv och sitt känsloliv liksom att förstå sin omvärld. 

Det finns också en del inslag av fostran till demokratisk medborgare, dock främst i att 

musicerandet som gemensam aktivitet betonas, men även i samtal om förhållandet musik och 

samhälle. 

Kring läroplanerna råder inte samma samsyn. Det blir tydligt att ramfaktorer på det lokala 

planet har större betydelse för hur läroplanerna fungerar än de faktiska skrivelserna. Särskilt 

de läroplaner som är mer öppna för tolkning – Lgr 80 och Lpo 94 – råder det delade meningar 
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kring. Ibland till och med i en och samma livsberättelse. Tre av lärarna är till viss del nöjda 

med den nuvarande läroplanen. Emellertid rubbas denna delvis positiva inställning när 

informanterna får reflektera över musikämnets nytta. Flera lärare blir medvetna om att deras 

nyttosyn inte stämmer överens med den nyttosyn som presenteras i Lgr 11. 

De flesta av informanterna tycker att deras undervisning inte har påverkats så mycket av 

läroplanerna. Ämnet har påverkats, inte minst dess status, men ofta har man funnit vägar att 

inom ramverket genomföra den musikundervisning man anser vara bäst. 

Det går att tolka diskrepansen mellan lärarnas inställning till Lgr 11 innan och efter ämnets 

nytta förts på tal, samt det faktum att flera av dem undervisar på liknande sätt oberoende av 

läroplan, som att en diskursiv förskjutning av nytta har varit osynlig för dem. Först när de får 

reflektera över nyttobegreppet upptäcker de att det inte råder samsyn mellan deras egen syn 

och det som beskrivs i Lgr 11. Vad som beskrivs i Lgr 11 lyckas heller ingen helt sätta ord på.  

Detta innebär att musiklärare kan vara ganska nöjda med en kursplan som verkar ge 

musikämnet hög legitimitet omedvetna om att kursplanen inte kongruerar med läroplanens 

nyttosyn. Upplevelsen av höjd status blir då försåtlig. Samtidigt som lärarna upplever att 

ämnet har uppvärderats har dess plats som ett ”nyttigt” ämne i en ”nyttig” läroplan 

devalverats. 

I stora delar stämmer lärarnas berättelser väl överens med denna studies läroplansanalys. 

Lgr 80 beskrivs på gott och ont som en läroplan som var ganska fri, som premierade det 

kollektiva musicerandet och skapandet. Lpo 94 beskrevs av informanterna som vagt 

formulerad utan precisa kunskapskrav och där bildning var det centrala, utan att det innebar 

någon större förändring av musikundervisningen. Lgr 11 beskrivs liksom Lgr 80 som en 

läroplan med ett janusansikte. Den stringenta formuleringen kring kunskapskrav har gjort 

betygssättningen enklare och har också gett lärare större möjlighet att ställa krav på både 

arbetsgivare och elever. Samtidigt verkar Lgr 11 i många aspekter skjuta bredvid målet vad 

gäller musikämnets kärnkunskaper, framför allt om vi analyserar texten utifrån den didaktiska 

Varför-frågan. 

Skolverkets rapport konstaterade att de elever som inte hade något större intresse för musik 

inte förstod vitsen med musikundervisningen i skolan (Skolverket 2015, s. 182) och att 

föräldrarnas utbildningsnivå och attityd till ämnet hade betydelse för elevernas slutbetyg i 

ämnet. I lärarnas narrativ förekommer ibland berättelser om tuffa arbetssituationer och 

psykisk ohälsa. Ett resultat som är intressant att diskutera, men där underlaget är för litet för 

att dra generaliserbara slutsatser, är att lärarnas sjukskrivning inte i första hand hänger ihop 

med hur tuff arbetssituationen är utan på vilket stöd de får från framför allt ledning och 

kollegor, liksom att de skolor där de lyckas genomdriva stora projekt och finner en glädje i att 

jobba långt utanför givna ramar är där de har stöd och hjälp från föräldrar. I berättelserna om 

psykisk ohälsa är föräldrarna osynliga. 
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7.3.1 Studiens resultat kopplat till tidigare forskning 

En hel del av den forskning som togs upp underrubriken tidigare forskning har redan 

diskuterats här ovan, men det bör sägas något om Gustavssons och Olssons olika 

musikpedagogiks ställningstaganden (Gustavsson 2000; Olsson 2001). Olsson skriver att de 

ställningstagande Gustavsson listade i sin avhandling hade spelat ut sin roll i modern tid och 

att dagens ställningstagande istället står mellan formellt och informellt lärande (Olsson 2001). 

Dessa ställningstaganden blir synliga hos framför allt lärare 3 och 5 i denna studie. Lärare 3 

skriver exempelvis mycket om luciaträningar som sträcker sig långt utanför det som har med 

skolans uppdrag att göra, medan lärare 5 skriver om att arbeta med pop- och rockgrupper. 

Detta mer informella lärande har fått ge vika för det formella då arbetssituationen blivit mer 

krävande och ramarna för ämnet snävare. I övrigt blir inte denna polaritet särskilt tydlig vare 

sig i livsberättelserna eller i läroplanerna. Däremot uppfattade jag under analysarbetets gång 

Gustavssons olika ställningstaganden som mycket livskraftiga. 

Ett av dessa ställningstaganden är det mellan om musiken ska bringas till barnet eller 

barnet ska ledas till musiken. Gustavsson skriver: 

 

… ska barnet läras att förstå och beundra den stora musiken, som medel till insikt om inte bara sin 

egen mänsklighet utan om samhällets kulturella historia och de stora andarnas verk, eller ska barnet 

lockas att finna egna uttryck och sitt eget förhållningssätt, för att sedan skaffa sig en allt större 

överblick över musikens värld och historia. (Gustavsson 2000, s. 272) 

 

Det går att placera in några av läroplanerna under antingen det ena eller det andra 

ställningstagandet, samtidigt som läroplanerna i någon utsträckning innehåller fragment av 

båda. Lgr 80 och Lpo 94 är de båda läroplaner som tydligast företräder vardera 

ställningstagandet. Det är tydligt i Lgr 80 att barnet ska bringas till insikt om sin egen 

mänsklighet och om samhällets kulturella historia, medan Lpo 94 tydligt lyfter fram 

musikämnet som en kunskapsväg, en väg till bildning som utgår från barnet självt.   

 Gustavsson skriver vidare om ståndpunkterna framåtskridande – bakåtriktadhet. 

 

Vi kan även finna en polaritet mellan ståndpunkterna att musikundervisningen är föränderlig och 

förändrande verksamhet å ena sidan, och ståndpunkten att musik i skolan i första hand ska förse elever 

med en uppsättning vedertagna kunskaper och färdigheter inom olika slag av musik å den andra. 

(Gustavsson 2000, s. 274 – 275) 

 

Kampen mellan dessa två ståndpunkter blir tydligast i övergången från Lpo 94 till Lgr 11. 

Lpo 94 upplevs både av informanter i denna studie och av de lärare som besvarade enkäterna i 

Skolverkets rapport (Skolverket 2015) som vag och otydlig, medan Lgr 11 har gjort 

musikämnet och dess kunskapskrav mer tydligt. I stort beror detta på en återgång till 
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vedertagna kunskaper och färdigheter, som dessutom är lättare att kvantifiera i exempelvis 

betyg.  

 

 

7.3.2 Metoddiskussion 

I uppsatsens inledning nämndes Eva Georgii-Hemmings diskussion om narrativitet som 

metodval, dess för- och nackdelar  (Georgii-Hemming 2005). I inledningen argumenterades 

också för varför de nackdelar Georgii-Hemming räknade upp inte behövde vara nackdelar i 

denna studie. Materialets stora omfång såg jag inte som ett problem då bara svar på några 

frågeställningar skulle vaskas. Att informanterna kunde tänkas vara lärare som hade en mer 

positiv inställning till sin yrkesroll än det stora flertalet såg jag inte heller som ett problem 

eftersom lärarnas berättelser dels skulle ses som ett komplement till lärolansanalysen och 

bidra med andra röster än min egen men inte nödvändigtvis motsvara en sorts allmän 

uppfattning bland musiklärare, dels att deras egen subjektiva upplevelse som helhet inte var 

intressant för studien utan deras upplevelse av olika läroplaner specifikt.  

 Det omfångsrika materialet visade sig inte heller bli så omfångsrikt som jag först fruktat. 

Sammanlagt kom det bara att handla om strax över trettio sidor d.v.s. ungefär sex till sju sidor 

per informant. 

 Metoden visade sig ha många fördelar. Eftersom informanterna skrev sin berättelse 

oberoende av mig hade jag ingen möjlighet att på något sätt gå in och påverka eller styra 

resultaten. De visste inte vad i deras livshistoria som skulle komma att behandlas i studien, 

vilket gjorde att de inte heller fullt kunde styra hur deras berättelser skulle tas emot eller 

kunna räkna ut hur de skulle tolkas. Först i och med uppgift två fick de en bättre uppfattning 

om vad studien skulle komma att handla om. 

 Ytterligare en fördel med metoden var att jag inte var bunden till någon geografisk plats 

när jag sökte mina informanter och på så sätt också kunde kringgå många praktiska problem 

som att hitta plats och tid för intervjuer. Informanterna fick gott om tid på sig att skriva sin 

berättelse. 

    Traditionella intervjuer hade tagit mer tid och arbete i anspråk och sannolikt ändå genererat 

ett mindre empiriskt material, mera styrt av intervjuaren än av informanternas egna tankar.     

 En nackdel med metoden var att lärarnas narrativ i vissa fall inte blev helt jämförbara. 

Några skrev ganska korta berättelser, medan andra skrev mer utförligt. Samma problem har 

jag dock stött på även när jag genomfört muntliga intervjuer. Om jag avsatt 40 minuter till en 

intervju så hade det tagit olika lång tid för olika informanter att formulera sig och jag hade fått 

olika stort material. Trots det är det lättar i en intervjusituation att styra så att det empiriska 

materialet blir mer jämförbart. 
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 Ytterligare en nackdel var att det var krävande för informanterna att skriva sina narrativ. 

En av informanterna hoppade av i ett tidigt skede då hen insåg att et skulle bli allt för stor 

arbetsinsats och ytterligare några informanter hade svårt att hinna leverera i tid. På så vis blir 

man som forskare mer utelämnad åt sina informanter än om man avtalar en tid för en intervju. 

Att transkriberingen blir gjord är då forskarens eget ansvar.     

 

 

7.4. Sammanfattning och komparation 

Om vi för samman de båda analyserna i en komparation ser vi hur lärarnas berättelser till stor 

del ger stöd åt analysen att Lgr 11 lider av en avsaknad av en tydlig nyttodiskurs. Två lärare 

ser hur Lgr 11 kan vara en hjälp och ett medel för att nå den egenformulerade nyttodiskursen, 

men ingen lärare sätter ord på vilken nytta som formuleras i Lgr 11. Detta illustrerar också 

skillnaden mellan legitimitetstradition och nyttodiskurs. De flesta av informanterna ser någon 

form av legitimitetstradition i Lgr 11, liksom flera av lärarna i Skolverkets rapport 

(Skolverket 2015). Faktum är att gapet mellan begreppet legitimitetstradition och begreppet 

nytta visat sig vara större än vad som antogs då forskningsarbetet inleddes. I de läroplaner där 

en legitimitetstradition och en nyttodiskurs sammanfaller kan ämnet å ena sidan uppfattas som 

svagt. I exempelvis Lgr 80 verkar musikens främsta mål inte vara att skola elever i musik utan 

i demokrati. På så vis blir ämnet mindre självständigt, vilket också visade sig i lärarnas 

narrativ. Samtidigt blir musiken en viktig kugge i utbildningsmaskineriet, en kugge som det 

inte går att vara utan.  

 I en läroplan där själva musikundervisningen är det centrala i musikämnet för att musik har 

ett värde, en legitimitet i sig själv, kan vi se det motsatta. Så länge musiken är en del av den 

ordinarie undervisningen har den hög status och det går att ställa krav på lärare, föräldrar 

kollegor och elever, men när ämnet har fått egna vingar som bär kan det också kastas ur boet.  

 Utifrån detta sätt att resonera hade musikämnet starkast ställning i Lpo 94. Musiklärarnas 

nyttodiskurs sammanfaller med den nyttodiskurs som var tydligast i Lpo 94; musik som 

kunskapsväg att lära känna sig själv och sin omvärld. Detta var också en nyttodiskurs som 

var central i läroplanen i stort, då det fanns ett bildningsideal som bekräftade musiken som 

unik kunskapsväg. Denna nyttodiskurs sammanfaller också med flera av de 

legitimitetstraditioner som Varkøy redogör för (Varkøy 1996).   

 Vi kan också se hur livsberättelserna i flera fall bekräftar de nyttodiskurser som framträder 

i de olika läroplanerna: Lgr 69 är en läroplan på väg från en fostransdiskurs till disciplin via 

musikens nytta av musik som kunskapsväg att lära känna sig själv och sin omvärld mot en 

fostransdiskurs till demokratisk medborgare; i Lgr 80 dominerar fostransdiskursen till 

demokratisk medborgare, för att i Lpo 94 återigen formuleras som en kunskapsväg som 
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harmonierar med läroplanens bildningsfilosofi, medan Lgr 11 återigen saknar tydlig 

nyttodiskurs. 
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8. Slutsatser  

Synen på musikämnets nytta har skiftat med olika läroplaner och olika politiska klimat. En 

nyttodiskurs som dock alltid har gått att spåra i samtliga kursplaner är musikens nytta som 

kunskapsväg för att lära känna sig själv och omvärlden. Detta har också varit den 

dominerande nyttodiskursen i pedagogernas berättelse. Att denna nyttodiskurs är så 

framträdande kan bero på att den dels harmonierar med flera av ämnets legitimitetstraditioner, 

dels att det är en allmän nytta, något som kommer var och en till gagn. I en reflexiv studie kan 

vi inte heller sticka under stol med att det kan bero på hur nyttodiskursen är formulerad. 

Kanske har den formulerats allt för brett och skulle kunna delas upp i fler diskurser. Jag vågar 

dock hävda att diskursen fostran till demokratisk medborgare är minst lika bred och att en allt 

för detaljerad uppdelning i olika diskurser skulle gjort en fruktbar analys omöjlig. 

De nyttodiskurser som framträdde i läroplansanalysen framträdde även i lärarnas narrativ 

och även här var det musikens nytta som kunskapsväg för att lära känna sig själv och 

omvärlden som var den dominerande diskursen. Detta var framför allt den diskurs som 

framträdde i lärarnas tankar kring musikämnets nytta, medan övriga diskurser framträdde i 

livsberättelserna, ofta formulerade i kontrast till det läraren själv stod för.  

Olika läroplaner har lagt olika vikt vid individ och samhälle. En mer demokratiskt inriktad 

läroplan som Lgr 80 har ett tydligt samhällsperspektiv då nyttobegreppet diskuteras, medan 

individen står starkare i exempelvis Lpo 94. Även i Lgr 11 är individen viktig men här är det 

inte vad som är nyttigt för individen som är i fokus utan hur individen kan vara nyttig för 

samhället.  

Den absolut viktigaste slutsats vi kan dra av denna studie är dock avsaknad av en tydlig 

nyttodiskurs i Lgr 11. I kursplanen formuleras musikämnet som ett ämne som har ett värde i 

sig själv och som står på egna ben. Det finns dock ingen kongruens mellan läroplanens 

övergripande formuleringar och kursplanen. Detta skapar ett ämne som är starkt i sig självt 

men som saknar en fast förankring i läroplanen. Detta är extra anmärkningsvärt då Lgr 11 i 

övrigt är så nyttofokuserad. 

En av frågeställningarna var ”Hur uppfattar lärarna relationen mellan sin egen syn på 

ämnets nytta och de nyttodiskurser som formuleras i läroplanerna?”. Relationen mellan den 

egna synen och läroplanens syn kan i vissa fall leda till en konflikt. I två fall var denna 

konflikt uppenbar redan i lärarnas arbetslivsberättelse; i övriga fall upptäckte lärarna en 

diskrepans först när frågan om nytta fördes på tal. I vissa fall reparerade lärare tidigare 

uttalande, i andra fall skrev de mer negativt om läroplanen i sitt svar på frågeställningen om 

ämnets nytta och i ytterligare ett fall så visade en lärare på hur kursplanen ändå kunde vara en 

väg för att nå fram till musikämnets nytta. En av de lärare, som redan i sin livsberättelse 

uppmärksammade diskrepansen, resonerade om hur musikämnet under 80 och 90 fick kämpa 
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för sin existens och tog också upp musikämnets uttåg ur gymnasieskolan. I övrigt verkade 

ingen av informanterna tänka i banorna om ett hotat ämne. Ännu mindre att Lgr 11 skulle 

kunde innebära ett hot mot ämnets existens.  

Det metodval jag gjorde visade sig lyckat. Det är alltid svårt att ställa sig utanför den 

diskurs man själv verkar inom. Den kunskap vi har om samhället är för oss självklar och 

därför svår att kritisera. Genom att låta informanterna först berätta fritt om sitt yrkesliv för att 

därefter fråga mer precist om musikämnets nytta synliggjordes att lärarna i många fall inte 

reflekterat över läroplanen utifrån denna aspekt. Ibland uppstod det motsättningar mellan de 

båda berättelserna. En lärarkategori omedveten om att nyttan av det ämne de undervisar i 

devalverats kan inte mobilisera sig till försvar av sitt ämne.  

Uppsatsens praktiska betydelse 

Med en läroplan med starkt fokus på nyttan och anställningsbarhet, måste vi kunna hävda 

musikämnets nytta för att säkra ämnets framtid. Att ämnet togs bort från gymnasiet, förutom 

bland de estetiska programmen, är en klar fingervisning om vad som kan hända. Likaså 

diskuteras andra ämnens legitimitet så som exempelvis slöjd (Martueus 2016). 

 Som musiklärare kan vi inte nöja oss med att säga att musiken har ett värde i sig. Vi måste 

kunna visa hur den har ett värde för ALLA elever. Något som blir svårt då det till och med i 

ämnets kursplan formuleras att musik betyder olika saker för oss var och en. Kan vi inte 

påvisa musikämnets nytta kommer man fortsätta att ifrågasätta varför denna kunskap ska läras 

ut framför mer nyttig kunskap som kan leda till anställningsbarhet. Det är i den debatt denna 

studie ska ses som ett viktigt inlägg. 

 

Framtida forskningsprojekt 

När jag skriver uppsatsen undervisar jag i SvA och Musik på introduktionsprogrammet. På en 

svensklektion gjorde vi övningen ”fyra hörn”. Eleverna får ett påstående eller fråga de ska ta 

ställning till genom att ställa sig i olika hörn som representerar olika svarsalternativ. En av 

frågorna var vilket ämne som var viktigast för dem. De ämnen som de flesta läser är svenska, 

engelska, musik och bild. En dryg tredjedel av eleverna ställde sig i musikhörnet och även 

övriga höll med om att det var ett viktigt ämne. 

Jag skulle vilja gå vidare och undersöka vilken nytta musikämnet gör som 

integrationsämne. Vad detta internationella språk, som en av informanterna i den här 

undersökningen sa att musik är, har för betydelse för de människor som har förlorat 

möjligheten till talat språk och nu söker nya vägar för kommunikation och uttryck. 
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Bilaga 1 a 

Mitt liv som musiklärare 

1995 gick jag ut i arbetslivet efter fem roliga år på Musikhögskolan ... Innan vi lämnade fick 

vi med oss en uppkopierad LpO94 som vi knappt tittat igenom. Det var alltså denna som 

skulle vara min trygghet, något att luta sig mot, men första året skulle jag sätta 

sifferbetyg...  Sagt och gjort. Det gjorde jag och minns faktiskt inte hur det gick till. Jag 

rättade mig inte efter nån fördelningskurva, gav de som gjort bra ifrån sig bra betyg, och de 

som visat mindre etc lite lägre.  Men sen kom arbetet med LpO 94 den lokala kursplanen! 

Det tyckte jag var skitsvårt. 26 år fyllda, ett år i arbete och jag skulle göra min egen kursplan. 

Jag hade inga kollegor heller, var …, i en ny friskola, i ... Alla kursare var kvar söderöver och 

jag fick göra mitt bästa. Så här i efterhand så känns det helt galet, men så var det då, 

1996.  Jag jobbade på en friskola som hade väldigt lite utrustning, och jag trollade med knäna 

i mångt och mycket. Sakta men säkert så lyckades jag bygga upp en fungerande undervisning 

i ämnet musik. Jag deltog i nätverksträffar för musiklärare, som alla var rätt förvirrade  vad 

är ett G, VG och MVG? Någonstans började vi fatta att en gemensam samsyn kring detta var 

oerhört viktigt. Jag vet inte om sådana diskussioner fördes innan 1996, men alla upplevde det 

som värdefullt, inte minst vi som inte hade kollegor. 

Jag upplevde att jag hade en bra utbildning i ryggen, jag hade full kontroll på sång, kör, 

historia, teori, spel på instrument, men jag hade noll koll på hur man kopplade upp ett PA t ex. 

Det kändes helt omöjligt. Som tur var hade jag hjälp av några från fritids som kunde detta och 

kunde hjälpa mig. 

Här behöver musikhögskolan se till att alla får lära sig att hantera teknik. I min klass var 

det bara de som redan kunde, killar som spelat rock, som gjorde detta. Jag behövde aldrig lära 

mig det, och det är jag faktiskt lite handikappad av idag. 

En annan sak som jag tycker fattades i utbildningen var hur man genomför samtal med 

föräldrar, föräldramöten och hur man möter elever med speciella behov, vad de än må vara. 

Jag arbetade på min första arbetsplats från 952006 och 2006 bytte jag till en kommunal 

högstadieskola i … kommun.  Jag och en annan musiklärare anställdes samtidigt. ... Vi lärde 

av varandra och hjälptes åt med luciatåg, avslutningar etc. Vi jobbade där till för två år sedan 

och vi var med om lgr11s implementering. 

Jag blev en av 17 ämneslärare som blev nätverksledare i kommunen och jag fick lära mig 

massor om nya läroplanen och forskning kring framgångsfaktorer i lärande mm. Vi var på 
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föreläsningar med Dylan Wiliam, Christian Lundahl, James Nottingham, Per Måhl, Helen 

Timperley m fl. Väldigt lärorikt och inspirerande. 

Nu jobbar jag på mellan och låg sedan 1,5 år tillbaka och jag har två kollegor som har 

musikklasser, men jag kämpar för att alla elever ska få samma möjligheter till spel, sång, 

diskussion och skapande. 

Det som jag tänker har förändrats mest är väl skapandebiten. Den känns viktigare nu än 

tidigare. 

Jag har fått ett uppdrag som förstelärare och ska försöka få till en röd tråd från låg upp till 

hög på den skola som eleverna går vidare till. Intressant och spännande och bra för min egen 

del att fundera över centralt innehåll, syfte och kunskapskrav samt att ha förmågorna framför 

ögonen hela tiden. 

Efter 20,5 år i yrket känner jag att jag är trygg i min roll, gentemot elever, föräldrar och 

kollegor och jag tycker det är roligt att gå till jobbet.  Vet inte om detta ger dig någon hjälp 

på traven, men jag hoppas!!  Lycka till! Och mejla om det är nåt du undrar! 

Med vänlig hälsning,  

 

Bilaga 1 b 

Nyttan med musik: 

Tja, det här tycker jag är rätt lätt att prata med eleverna om. 99% har musik i öronen hela 

tiden. Filmens musik förstärker handlingen. Dataspel utan musik är trist. Musik i TV, radio, 

reklam, väntrum, offentliga rum- allt har betydelse för oss. Vi känner och påverkas. Att själv 

spela är väl inte nödvändigt, men där är ju kursplanen och KKK tydliga med vad vi ska göra. 

Och när man väl fått till ensemblespel så är min erfarenhet att ingen vill sluta.  

 

Jag anser att nyttan av musiken är stor. Det ger oss möjlighet att känna olika känslor och 

bidrar till stämningar av olika slag. Jag pratar om detta och jämför mellan i dag och för 30 år 

sen och 60 år sen, de får intervjua sina föräldrar och farföräldrar och jämföra med idag. De 

fattar att musik betyder mycket.  

 

Jag lär ut grunder i spel och precis som i slöjd är detta viktigt. Alla som går i skolan blir inte 

musiker, men om intresse finns hos någon, måste man snappa upp det. Och om inte intresse 

finns måste mm skapa det på nåt vis. Kan vara klurigt:) 
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Jag tycker att det är större stringens i nuvarande kursplan. Det finns ett tydligt syfte, det står 

vad du ska ha möjlighet att utveckla och i KKK står det också vad som krävs för ett E t ex. 

Lpo 94 är flummigare skrivet och lämnade mer åt läraren själv att bestämma vad som var 

relevant. 

Bilaga 1 c 

Hej igen! 

 

En liten följdfråga som jag ska försöka formulera utan att den blir ledande. Du skriver om 

hur musiken finns runt oss i det offentliga rummet hela tiden och att du får eleverna att förstå 

att musiken har stor betydelse. I din livsberättelse lyfter du också fram att diskutera musik. 

Jag undrar hur du diskutera detta med eleverna. Vad är centralt och viktigt när ni samtalar 

om musikens påverkan och vad är det du vill ge eleverna i de diskussionerna? Vill du bara 

göra dem medvetna om hur det är, eller vill du på något sätt rusta dem inför mötet med all 

den musik som sköljs över dem i olika situationer? 

 

 

Medvetandegöra dem. Varför blir vi sugna på glass när hemglassbilen kör förbi? Att de 

förstår att musiken har makt och har haft makt länge. Militären använde musik för att gå i takt 

men också för att skrämmas. Slavar använde musik för att överleva och idag kanske vissa 

människor behöver musik för att överleva.  Att göra eleverna medvetna om allt ljud vi har 

omkring oss och reflektera över vad det betyder för oss som individer. Vissa blir störda, andra 

älskar det. 

 Det finns så många som inte tänker på att ljudmiljön påverkar oss väldigt mycket. Sen 

brukar vi fundera kring jinglar och reklam. Alla kan ju sjunga med i Ryds bilglas, McDonalds 

mm. 

 Jag vill att de ska fundera över vad de hör och bli tänkande och reflekterande individer.  

Typ... 

Som hastigast mellan lektionerna här:) 



 81 

Bilaga 2 a 

Den stora förändringen under min tid som musiklärare är att ämnet har blivit mer praktiskt. 

Från att ha varit en central undervisande mentor till en hjälpresurs i det praktiska 

musicerandet. 

Min syn på ämnet är i stort sett det samma, det är bara metodiken som har ändrats. 

Elevernas inställning till ämnet har blivit positivare, att få jobba praktiskt är något dom 

flesta elever finner berikande. 

Skolans allmänna syn på ämnet är tyvärr ganska så stereotypt, man utgår gärna från sin 

egen musikundervisning. 

Dom yttre faktorer som påverkat ämnet är framförallt teknikens utveckling, med 

elektroniska instrument, musikprogram på datorer. 

 

Jag började min lärarbana som outbildad på en mellanstadieskola, man kan säga att jag 

lärde mig yrket genom att praktisera hos mig själv, jag hade ingen pedagogisk utbildning. 

Detta pågick i tre år, då hade jag bestämt mig för att detta var vad jag ville jobba med. Jag 

sökte och kom in på SMLU. Den praktiska erfarenheten jag hade när jag började på 

utbildningen var guld värd. Alla lärarutbildningar borde vara utformade på ett liknande sätt.   

Från början var det fokus på helklassundervisning, med ganska medioker utrustning. Ofta 

var det ett kringflackande till olika skolor. Mitt mål var att få undervisa på högstadiet och att 

ha en intuition. 

När det målet var nått, kom nästa utmaning, att bygga upp en intuition. Detta har jag gjort 

och känner mig ganska så nöjd med resultatet 

Ämnet förändras i takt med att samhället förändras, dagens elever är mycket mera 

självcentrerade, det syns tydligast med datorernas intåg i ämnet, ex: en gemensam genomgång 

renderar inta att alla vet vad som skall göras, alla vill hellre ha reda på vad jag skall göra. 

På 80-talet var idoldyrkan och tillhörighet till en viss musikstil väldigt påtaglig, detta har 

över tid raderats ut mer och mer, mycket beroende på datorernas intåg. Youtube har gjort att 

gränserna mellan olika stilar och tillhörigheter raderats ut. 

90-talet var tiden då allt som hade med datorer, elektroniska instrument att göra. 

Traditionella instrument som gitarr, piano och trummor hade väldigt låg status. Utmaningen 

var då att förklara att hantverket var lika viktigt oavsett om det handlade om piano eller 

keyboard/syntheseizer 

00-talet handlade det om att hitta sin tillhörighet, det fans så mycket musik att tillgå på 

nätet. Den elektroniska och datoriserade musiken fasas ut mer och mer, man använder hellre 

en stråkensemble än en synthesizer. Senaste åren har viljan att musicera tillsammans blivit 

påtaglig.  
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Enligt min åsikt har senaste läroplanen verkligen tagit fasta på vad som är det viktigaste i 

musikundervisningen, samspel, kreativt skapande, motorisk utveckling. 

 Min uppfattning är att dom tidigare läroplanerna har varit ganska så lika lgr11 men har haft 

ett mycket större utrymme för egen tolkning 

vilket har gjort det svårt att få en enhetlig bedömning. 

 

Bilaga 2 b 

Nyttan med musik 

Musik är ett internationellt språk som alla kan ta till sig. 

Den stora nyttan med musik är att den kan reta dina sinnen på alla plan.  

Den kan framkalla alla känslor som går att känna, den har en inbyggd minnesfunktion som 

kan återkalla olika situationer, känslor och sinnesstämningar. Detta gäller både om man själv 

skapar och framför musiken eller om man bara konsumerar. 

Alla människor har sin egen uppfattning om musik, detta gör att alla elever i skolan kan 

närma sig musiken på sitt eget sätt och ta till sig undervisningen utifrån sin egen erfarenhet. 

Därför anser jag att musik är ett av dom nyttigaste ämnena i skolan, man stimulerar både 

fin och grovmotorik, man stimulerar sin egen skaparlust, man stimulerar samarbetet 

(samspelet), den ger en meditativ stimulans till utövaren. 

Just dom saker som jag tar upp här finns inte med i läroplanen, där fokuserar man för 

mycket på att nå ett specifikt mål. I stället för att se musikundervisningen som en möjlighet 

att påbörja ett livslångt lärande, oavsett om du konsumerar eller skapar. 
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Bilaga 3 a 

Mitt liv som musiklärare 
 

När jag gick på högstadiet upptäckte jag att det fanns en möjlighet att läsa till musik- och 

mattelärare. Min egen skolgångs musikundervisning var inget att hänga i granen och jag 

tänkte att det måste gå att göra bättre. Ett år efter gymnasiet sökte jag in till … 

musikhögskola, då placerad i …, och började mina studier som skulle leda till att jag senare 

skulle konstatera att inte lyckas jag alltid men ofta blir det bättre. Yrkeslivet som lärare 

började jag som nyutexaminerad 1988. Då fick jag min första tjänst som musiklärare på två 

låg och mellanstadieskolor. Den ena hade musiksal med ett fåtal instrument och på den andra 

fick jag vandra runt mellan salarna under första året. Bredden var stor med rytmik och musik i 

ettan och sedan vidare musik i alla årskurser upp till sexan, två gånger i veckan under fyran 

och femman om jag inte minns fel. Läroplanen var Lgr -80 och vi sjöng mycket och eleverna 

skrev egna texter. Jag minns att vi hade några gitarrer på den ena skolan och att en elev fick 

några extra gitarrlektioner på en av de två resurstimmar jag hade att använda till extra 

övningar och stöd till elever. Annars var det piano och rytminstrument som gällde. Utom på 

sommaravslutningen när vi hade en liten blås- och stråkgrupp. Jag har kvar en pärm med 

illustrerade sånger i OH-format som jag började bygga på då. Och jag minns ljudberättelserna 

de gjorde i trean när vi följde Göta Kanal från kust till kust. Sångsamlingar för skolan eller 

stadiet och skolkördagar tillsammans med musiklärare och klasser från stans andra skolor. På 

avslutningen hade jag elever som spelade blås tillsammans med kören. Efter lärarstrejken 

minskade min USK med 2 lektioner och därmed försvann mina resurs-timmar. 

 

Efter två år med annat arbete, bla ledning av vuxenkör, kom jag till två nya skolor. Låg och 

mellan och väldigt olika förutsättningar. På den ena hade jag några av mina bästa och några 

av mina värsta lektioner. Skillnaden i förväntan och acceptans gällande elevernas uppträdande 

ställde till det.  Där lärde jag mig också att stoppa händerna i fickorna för att inte gör något 

jag skulle ångra när vissa elever provocerade förbi alla gränser. Jag var kvar där ett år och fick 

sedan veta av rektorn att de inte skulle ”köpa in någon musik utifrån nästa år”. På den andra 

skolan gick jag mestadels mellan salarna men hade en egen outrustad sal under något år. 

Härifrån minns jag stående musikberättelser där vi anknöt till något tema som eleverna hade i 

något ämne, tex rymden eller Sverige, och tränade in sånger som jag sedan knöt ihop med 

repliker som fördelades mellan eleverna, ofta stillastående men ibland med viss dramatisering. 

Förutom det sjöng vi, hade viss musikteori, skrev texter till sånger, ibland med melodier som 

jag skrev och så dansade vi folkdanser. Ett år gjorde vi/jag ett lite större musikdrama med 

lånade sånger och en del egna, Muséevinden minns jag att den hette men jag har letat förgäves 
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efter texterna. Givetvis hade vi gemensamma sångsamlingar och framförande på 

avslutningarna och så Lucia så klart. 

 

1993 blev jag erbjuden en deltidstjänst på en av Sveriges första friskolor. Samtidigt var jag 

kvar på min 1-6-skola i två år till. De flesta minnena är positiva men jag minns också en 

massa linjaler i ett klassrumspiano och mina tårar i personalrummet när jag lämnat sexans 

klassrum för sista gången och konstaterade att ingenting kunde få mig att gå tillbaka dit in 

igen. Jag kanske fick någon ursäkt men jag är inte säker. 

Friskolan var en nedlagd högstadieskola som startades om av föräldrar och lärare. Mycket var 

fortfarande kaos när höstterminen började men vi var entusiaster och ingenting var omöjligt. 

Fortfarande gällde Lgr 80 och jag satte mina fösta betyg. Minns inte att det var särskilt 

dramatiskt. Jag hade 8 gitarrer, en bas, ett trumset och en synth. I klasserna hade vi 28 elever, 

musik i sjuan och nian, helklass. Spel, sång, dans, musikteori, enkelt skapande. Musikhistoria 

med egen uppsats som fördjupning. Någon mindre Keyboard köptes in och resten av eleverna 

spelade piano på pappersark med ritade tangenter. Musiken varvades med ämnet 

kommunikation där jag hade hand om en lektion musik medan andra lärare hade bild och 

svenska. Samarbetet funkade sådär. Efter ett par år hade jag både musik- och svensktimmarna 

och det blev en del poesi och drama. Några musikaler, skrivna av eleverna och mig med ny 

och gammal musik varvad. För en del elever ett antival när de ville slippa språk men ganska 

OK ändå. Ett år senare infördes LPO 94 och jag köpte in ytterligare ett par gitarrer och i den 

färdigrenoverade salen fanns också en flygel. 

 

Luciatåg på skolan och på stan och för någon pensionärsgrupp, vi ärvde några föreställningar 

från den gamla skolan och byggde vidare med fler. Kåpan, skolans rocktävling breddades och 

fick grenarna solist, grupp och dans. 10 kompositörer blev mitt alternativ när det gällde 

musikhistoria i 7:an. Stal idén från min praktik men kondenserade den något. Kopierade 

kassettband i klassuppsättning och lånade ut. Bach, Mozart, Roman, Sibelius mfl, 10 från 

olika europeiska länder och olika epoker. Lyssna och lär deg höra skillnad. Hårdrock och 

dansband har fler likheter än Dimman lättar och Toccata och Fuga i d-moll. Vilka instrument? 

Tempo? Styrka? Karaktär? Kompositörskunskap på max 5 rader, blandat viktigt och kuriosa. 

Uppsatser om valfritt musikanknutet ämne. De flesta skrev för hand. 

 

 

1995 förändrades min tjänst och jag lämnar kommunen. För första gången hade jag bara en 

skola och ett stadie att arbeta på. Fortfarande kommunikation som komplettering. Under de 

närmaste åren fylldes instrumenten på. Fler gitarrer, varvat för att ha råd, en billig och en 

dyrare och bättre. Efterhand som de slitna gitarrerna byttes ut ersattes alla med bättre 

instrument. Men livstiden fick vara lång och även slitna gitarrer fick duga. Någon mer bas och 
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ett par keyboardar och därefter 15-20 minikeyboardar som innebar att eleverna kunde turas 

om två och två. De kostade 50 kr styck på rea och jag var tvungen att be om lov för att få köpa 

dem.  Ytterligare några halvstora kb fick komplettera och plötsligt kunde alla spela samtidigt. 

Handskrivna övningsblad och uppspelning för fröken.  En av mina kollegor minns fortfarande 

hur han övade timvis hos kompisen för att kunna spela upp Valpen min. Det roliga är att han 

fortfarande kan den.  

 

De sista klasserna i det gamla systemet gick ut och ämnet kommunikation försvann. Samtidigt 

hade elevantalet fördubblats och jag fick timmar som fyllde min tjänst genom att även 

undervisa i data en höst- eller vårtermin. I slutet av 90-talet uppmuntrades jag att höja mina 

inköp och beviljades en budget som motsvarade övriga ämnens. Pengarna räckte till inköp av 

10 fullstora kb på Toys ’r us. Ljudet har aldrig varit bra men de flesta fungerar fortfarande.  

 

Betygsättningen enligt den nya läroplanen kändes inte som något stort steg. Vi arbetade med 

alla fyra F:n och jag försökte vara så rättvis som möjligt. Jag utvecklade arbetsmaterial och 

metoder efterhand för att eleverna skulle kunna nå så långt som möjligt. Målet var tydligt. Du 

ska kunna så mycket när du går ut nian att du om du vill kan ha det som grund för vidare 

spelande. Du ska våga använda din röst och ha en grundrepertoar som du kan sjunga med i. 

Du ska då chansen till en musikalisk allmänbildning och känna igen olika typer av musik 

antingen för att du hört låten förr eller för att den liknar något annat du känner till. Du ska ha 

deltagit i skapande i mindre grupp. Allt ifrån nya texter till gamla låter till egna barnvisor och 

låtar. Ibland blev det bra och ibland var det svårt att hänga med. Någon gång blev det en 

mindre grupp med elever som fick lite extra tid för att få hjälp att hänga med, efter 

överenskommelse med skolledningen. Det hade också blivit ett ordentligt notbibliotek efter 

årliga inköp och till avslutningarna i aulan och på skolgården fanns det ljudanläggning som 

fungerade hyfsat. Det mesta inköpt för musiken pengar men det var OK eftersom det fanns 

marginaler.  

 

1997 var jag föräldraledig en termin. Min vikarie, som i vanliga fall jobbade på Går’n tog 

lektionerna men kunde ingenting om kör och lucia så det körde jag på timmar. Inga problem, 

eleverna var vana vid att sonen var med ibland och andra gånger försvann han så fort jag kom 

in i personalrummet. 

 

Vi hade utvecklingssamtal med eleverna och jag hade gjort en matris som inte byggde direkt 

på betygen utan på de steg som man tar när man spelar och sjunger eller försöker lära sig att 

känna igen musik. Eleverna kryssade i, jag bekräftade eller ändrade och de kunde själva se 

vad de kunde jobba vidare med. Spelade gjorde de i klassrummet, städskrubben och 

korridoren. Ibland även utspridda i aulan. Luciatågen hade växt och hade engagemang inte 
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bara under luciadagen utan även utspritt under veckan runt omkring. Föräldrarna ställde upp 

och skjutsade om det behövdes och likaså jag och en kollega. Häftigast var nog en fabrik där 

de släckte ner allt kl 7 och hela personalen samlades i bortre delen av maskinhallen där de 

byggt upp en scen av lastpallar. Tågandet runt hela centrum var också tradition och efterhand 

ökade annonsens storlek i tidningen. Centrumföreningen betalade. Till Valborg var det 

manskör som gällde och något galnare och roligare var svårt att hitta. Resultatet blev ett antal 

grabbar som insåg att de var bra på att sjunga och några som i vart fall tyckte det var roligt 

och även de ökat sitt röstomfång. Både den och den vanliga skolkören hade en viktig social 

funktion. Övningarna vandrade runt på så många olika tider som möjligt. 

 

År 2000 hade jag ledsnat på att vara ensam och bad att få gå ner i tjänst. Samtidigt 

klargjorde jag att jag var tvåämneslärare och verkligen ville undervisa även i matte. Resultatet 

blev att jag fick en kollega på halvtid. Den andra halvan arbetade han i pingstkyrkan. Det 

fungerade bra. Vi kompletterade varandra och lärde av varandra. När sommaren kom fick han 

tyvärr annat arbete och när jag behövde en vikarie när jag skulle vara mammaledig en bit in 

på hösten fanns ingen utbildad att få tag på. Under de närmaste åren hade jag 4 obehöriga 

kollegor som avlöste varandra, kollegor och inte bara vikarier eftersom jag även denna gång 

tog kör och lucia, först på timmar och under ytterligare två terminer kombinerat med lite 

annat till en mindre tjänst och därefter åter i tjänst men på deltid. Återkommande var att 

elevernas berättelser när jag mötte dem senare gav en markant sämre bild av vad som hände 

på kollegornas lektioner än vad de själva framställt och vad jag uppfattat. Jag har mer än en 

gång konstaterat att jag själv nog hade en del försprång eftersom jag redan innan jag började 

lärarutbildningen hade spelat såväl piano som gitarr och dessutom fuskat en hel del på bas och 

trummor. Mina kollegor under den perioden spelade antingen piano eller gitarr och hade det 

inte helt lätt när de skulle hjälpa och lära eleverna på fel instrument. Sista terminen hade vi i 

alla fall fördelen att få vara två lärare i nian ibland för att våra tjänster skulle bli stora nog 

samtidigt som jag fick undervisa i både matte och data (eller datoranvändning om man ska 

vara noga). Under den våren läste eleverna i nian en mycket ingående kurs om pop- och 

rockhistoria. Svårigheten var hur de skulle kunna lyssna och lära sig att känna igen musiken. 

På lektionerna fungerade det bra men när de skulle plugga på till prov blev det svårare.  

 

2004 fick jag en ny kollega, ett par år äldre, utbildad och med många års erfarenhet. Han 

krävde heltid för att ta tjänsten och i samma veva organiserade vi om så 6 klasser per årskurs 

blev 8 och därmed fick vi fler timmar. Samtidigt minskade elevantalet från 28-29 till 22-23. 

Ett år senare fick vi igenom att även åttorna skulle ha musik.  

Redan andra året tillsammans med min ”riktiga” musiklärarkollega fick vi tillsammans 

möjligheten att läsa 5 poäng betyg och bedömning på KMH. Kursen utgick från LPO94 och 

de revideringar som gjordes år 2000. Så nyttigt det var och roligt var att vi många gånger 
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tänkte lika. Vi jobbade olika men våra elevers resultat var jämförbara och när vi bedömde 

varandras elever hamnade de lika. Givetvis var det ett problem att bedöma och betygsätta så 

många elever men med kursen i ryggen kände vi oss relativt säkra. Mycket av bedömningen 

var sådan att den gick naturligt. Fokus var på spelandet sjungandet och jag jobbade en hel del 

med att hitta bra material för eleverna att jobba självständigt efter att vi startat upp 

tillsammans. Sjuan började spela kb efter bokstäver som var placerade på olika nivåer på 

bladet.  Detta för att lära sig tangenternas namn och förstå hur rörelserna upp och ner i 

notationen hänger ihop med melodins rörelser mellan mörkt och ljust. På så sätt kunde vi 

också arbeta med att spela i stämmor, två och två på ett kb. Den som satt till vänster spelade 

basstämman och den till höger melodin. Bokstavsnotationen var skriven så att stämmorna 

stod över varandra med gemensamma taktstreck. På en annan kb kunde två andra elever fylla 

ut med ackordstämmor noterade på samma sätt. Någonstans i samma veva gav jag själv upp 

och gick över till från h till b i skolsammanhang. Redan från min start som högstadielärare 

hade jag på högstadiet börjat med att lära ut abcdefg som en förklaring av tonernas namn när 

jag lärde ut dem och G-klaven som nyckeln att utgå ifrån. Nu gick jag inte tillbaka till C-dur 

utan fortsatte att växla mellan tonarter och insåg att om man tänker sig # och b som stege och 

spade lärde sig eleverna snabbt att använda dem. Ackorden som jag tidigare byggt på skalorna 

blev 43-ackord och 34-ackord där mollackorden var molokna för att de fick mindre (poäng, 

godisbitar eller kronor…..). På så sätt gick det snabbt för många att lära sig att spela 

gitarrackorden även på piano. Färgningarna fick bli lite överkurs när samspelet var i fokus. 

Musikteorin fick bli allt enklare allteftersom spelandet blev viktigare och viktigare. Samtidigt 

använde jag mitt mattetänk när det gällde att få eleverna att lära sig och även förstå och inte 

bara upprepa det jag visade. På samma sätt började jag spela bas med hela klassen på gitarrens 

4 lägsta strängar. I sjuan gjorde vi bråk och bröt ner den hela till halva och vidare till 

fjärdedelar osv. Inte med noter direkt utan utgick från ett enmetersstreck (ungefär) som sedan 

delades i delar. Alla notvärden fick olika ord, eleverna i klassen fick vara med och bestämma 

och i slutet så omvandlade vi strecken till noter men behöll orden de tilldelats. På så sätt gick 

det att automatisera själva rytmläsandet för en mycket större del av eleverna.  

 

När jag skriver ovanstående inser jag att en del av den här utvecklingen hänger ihop med 

LGR11. Jag hade börjat långt tidigare men renodlade mer och mer utifrån pedagogiska 

överväganden. Redan i början av 90-telet hade jag förenklat trumstämmor med tanken att det 

är viktigare att eleverna lär sig följa musiken när de spelar trummor än att det blir en 

ekvilibristisk övning som en del tar mycket tid på sig för att nå. De som får de enklare 

kompen att fungera kan ta till sig tipsen om steget vidare. Trumslagare som bara kan spela i 

ett tempo och inte kan lyssna av resten blir diktatorer som styr hela låten oavsett om tempot är 

bra eller inte. När vi flyttat ner musiksalen i katakomberna och samtidigt fått grupprum 

kompletterade vi med fler trumset, vara två digitala. I själva salen finns två, ett digitalt och ett 
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digitalt. Jämfört med hur klassens placering sitter de bakom för att inte de andra eleverna ska 

sitta och stirra på dem utan istället sjunga eller spela.  

 

När det gäller Bedömning och betyg är det relativt lätt att få de flesta över gränsen till E. De 

elever som inte får till det har oftast nytta av att vi tar ett par tillfällen själva. Kanske kommer 

de inte mycket längre men de klarar av det steg för steg tillsammans med mig. Det kan vara 

svårare att se de andra som ska upp till ett högre betyg. Min bedömning när jag går runt är 

fokuserad på att leda eleverna vidare, inte att konstatera att så här långt kom de. Det går inte 

att bedöma förrän de fått tiden att öva och fått ta sina steg framåt så jag kan bekräfta deras 

framsteg. Jag filmar ganska mycket och det fungerar men tar tid att gå igenom och analysera.  

 

Jag försöker få med alla olika specificerade kriterier och samtidigt se hela ämnet som en 

sammanhållen utveckling. Det största problemet är tiden, i först hand antalet lektioner men 

också för arbetet runt omkring musikundervisingen. Att kunna lägga ut länkar på en webbsida 

eller blogg är givetvis fantastiskt men det tar tid och har man otur måste man göra om arbetet 

flera gånger. Men att lämna eleverna själva med att läsa och lyssna utan att kunna föra samtal 

runt fakta och lyssningsexempel och utan att förankra exempelvis musikhistorien även i eget 

musicerande är att göra ämnet till ett teoretiskt ämne där det hänger på studieförmågan om 

man klarar sig eller inte samtidigt som det klipper bort allt sammanhang mellan teori och 

praktiskt musicerande.   

 

Musikens funktion i samhället är en annan rolig och hopplös del. Det är ganska enkelt att 

jobba med och diskutera kring. Men att arbeta på ett sådant sätt att jag i slut änden har ett bra 

underlag för bedömning kräver så mycket mer. Kompromissen får vara att jag ibland ser 

elever som sticker ut uppåt, högre än vad de brukar, om jag hinner få ner det i skrift innan 

nästa lektion är på gång.  

 

Ljud tog jag förr när vi jobbade med instrument. Hur en ton uppstår och vad som sker rent 

fysikaliskt, ljust och mörkt, starkt och svagt, och biologiskt hela vägen in genom hörselgång 

och snäckan och vidare till hjärnan. Det vore väldigt lätt att där knyta till delen om tinnitus 

mm men tyvärr kör vi idag en snabbversion av instrumentläran (ingen möjlighet att få ta på 

och kanske prova att spela på en massa olika instrument längre) för att hinna med. Dans har 

varit en väg att både möta olika kulturer och träna puls, taktart och rytmer med kroppen. Nu 

finns den inte längre med i det som bör/måste göras så och får därför sällan plats i 

planeringen. Det kan bli något instick någon gång men då är det en bonus. Att kombinera 

musik med andra uttryck blir ett häng på elevernas egna danser på idrotten, men då är jag ju 

inte med och ser hur de arbetar utan bara resultatet och därför är det inte eller särskilt lätt att 

bedöma.  
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Så kunde jag fortsätta. 184 elever i musik som ska lära sig (en del av dem även hyfs och vett 

;-), få tid att öva och därefter bedömas på max 50 minuter i veckan med 23 i taget i 

klassrummet och med en läroplan som ställer hårda krav på vad som ska hinnas med och 

lämpligvis bör bedömmas vi fler tillfällen på en lämpligt stigande nivå är inte någon dans på 

rosor, möjligen taggiga sådana. Det hjälper inte med bra utrustning och bra med utrymmen. 

Det räcker inte att vara välutbildad, legitimerad och erfaren. Dessutom med ytterligare 

relevant och kvalificerad fortbildning. Kanske gör åren och åldern sitt. Kanske gör 

arbetssituationen i stort sitt. Kanske gör den totala ökningen av arbetsuppgifter sitt, inte för att 

uppgifterna är onödiga men för att de bara lagts till och inget annat tagits bort. Börjar emellan 

åt fundera på om det egentligen är möjligt. 

 

Och så tänker jag på notprogrammet i de uttjänta datorerna som gör att eleverna kan skriva in 

sina barnvisor och få dem snygga trots dålig handstil samtidigt som de kan lyssna och justera 

(ibland med min hjälp) så att det verkligen blir som de tänkt att det skulle låta. Och på 

paddorna som har gjort att eleverna kan få pianoläxa (struntar fullständigt i fingersättningen) 

och sen lägga fokus på att få det att låta bra tillsammans nästa lektion. Och på de akustiska 

basarna som gör att man lätt kan byta några gitarrer mot basar utan att hålla på och greja med 

sladdar och förstärkare (som dessutom skrämmer en del försiktiga) och de digitala trumseten 

där man kan öva utan att någon annan behöver bry sig om det blir rätt eller fel. För att inte tala 

om cajunen som är så skön att sitta på och så lätt att spela på utan att hålla ordning på några 

trumstockar. Och luciatåget som gick ihop sig till slut och där grabbarna verkligen sjöng sina 

sånger och inte blev ett lite kul påhäng. Och den lilla kören (förr var de 40 på avslutningarna 

men det var innan kraven i skolan höjdes så att lärarna inte vill släppa dem ens från en enstaka 

lektion) som formats till ett härligt gäng som peppar varandra och jobbat sig fram till en 

riktigt härlig klang och kollegorna som självklart ställer upp med julflöjt- och trumspel när 

tiden är för kort för att öva in ett bra band med saxar och brass som vi fik till i juni. Och 

eleverna som ställer upp i skolans musiktävling (fastna inte i det där med tävling) där 

sångarna hjälps åt att ge respons åt varandra när jag inte kan hjälpa 7 stycken samtidigt och 

där instrumentalisterna kompar åt höger och vänster även utanför det egna bandet, servade av 

ett gäng ljud- och ljuskillar som inte säger ett ord om att de lägger 10 timmar mer i skolan den 

veckan än sina klasskamrater, så länge vi käkar den traditionella pizzan innan genrepet. 

 

Och så tänker jag att egentligen är det samma mål som jag formulerade en gång i tiden: Du 

ska kunna så mycket när du går ut nian att du om du vill kan ha det som grund för vidare 

spelande. Du ska våga använda din röst och ha en grundrepertoar som du kan sjunga med i. 

Du ska få chansen till en musikalisk allmänbildning, i fyller helt enkelt på vi på så mycket vi 

bara kan.   
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Det är vad jag kan stå för. Det är så bra det kan bli utifrån förutsättningarna. Det är en bra 

bit bättre än det vi fick själva fick i skolan.  

Bilaga 3 b 

Hur skulle du formulera nyttan med musik?  

Musiken är en del av människan. Melodier, rytmer och klanger, är en del i ett universellt 

språk, tja världsomfattande kanske är sannare, med många dialekter. Eftersom jag tror på en 

Gud tror jag att det här är en av de förmågor vi har fått som en del att vi är människor.  

Musiken, liksom övriga estetiska uttrycksformer, hör både ihop med nytta och känslor. 

Musik och sång har varit redskap för att kunna koordinera rörelser i arbetet och för att öka 

uthålligheten. Idag finns den funktionen kvar i samband med träning av olika slag. Samtidigt 

har musiken fått nya funktioner; att skärma av andra intryck och att hjälpa att oss att fokusera 

på arbetsuppgifterna och också öka uthålligheten. 

Musiken är ett kommunikationsmedel och att kunna tolka och använda den ger möjlighet 

till ökad förståelse och möjlighet att uttrycka sig utan ord eller att förstärka orden. 

Musiken är gemenskapande, både genom gemensamma upplevelser och gemensamt 

musicerande.  

Att själv kunna musicera är en tydlig del av identiteten. Från att impa på dagisbarnen när 

man kan ta gitarren och spela till deras sång till att tro att man kan styra sin röst på ett sådant 

sätt att den kan vara värd att lyssna på.   

Att sjunga inför andra är att lämna ut en del av sig själv.  

Därför är det så viktigt att det finns en ömsesidig respekt och trygghet för att våga.  

Av samma skäl är definitionen ”omusikalisk” eller ”kan inte sjunga” också en del av 

identiteten. Till skillnad från synen på sig själv som musikalisk är den begränsande. 

 

Upplever du att det du lär ut är nyttigt och relevant för alla elever och kan du i så fall 

motivera på vilket sätt? 

 

Jag förhäver mig om jag tror att allt jag lär ut är nyttigt och relevant för alla elever. Men med 

utgångspunkt från mina teser ovan så tror jag att musikundervisningen i skolan kan vidga 

elevernas möjlighet till att tolka musikens uttryck och därigenom öka förmågan till 

kommunikation. Den ger dem verktyg att musicera och sjunga, själva eller med andra, för 

nöje eller i praktiska situationer, exempelvis trösta eller söva barn. Tilltron till den egna 

förmågan är lika viktig som själva kunskaperna och förstärkningen av de olika förmågorna. 

Jag har sett så många elever växa i självförtroende när de börjat utveckla sin sångförmåga att 

där är jag säker på att det är både nyttigt och relevant. 
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Stämmer din personliga uppfattning om musikens nytta överens med musikämnet så 

som det formuleras i styrdokument och hur det organiseras i skolan?  

Jag har ett problem när det gäller vår nuvarande läroplan. Det är fokuseringen på förmågor. 

En förmåga är en del av mig som jag tränar och utvecklar.  

En del av mig… Det innebär givetvis att jag växer när det går bra, men när det inte går bra 

slår det inte bara på ämnet utan på mig själv. Det innebär att lyckanden och misslyckanden 

tydligare än i tidigare läroplaner knyts till identiteten. När det gäller detta tänker jag ibland att 

läroplanen och inte minst bedömningskriterierna är kontraproduktiva. 

Jag ser också att de praktiska möjligheterna att nå dit man vill med 24 elever på olika nivå 

är ett sisyfosarbete och att man måste vara medveten om det för att kunna skilja på vad som är 

beroende av ens egen förmåga och vad som är beroende av förutsättningarna. 

Vi, dvs jag och styrdokumenten, är i alla fall överens om att det är det klingande, 

självspelat eller bara åhört är kärnan i det vi gör.  

 

Upplever du att nyttan av musik har formulerats olika i olika kursplaner (här är jag 

intresserad av din känsla och upplevelse; alltså inte av att veta om du vet exakt hur 

detta har formulerats i olika kursplaner)? 

Jag har svårt att isolera olika former av påverkan, det är ju mycket praktiskt som styr också 

förutom läroplanerna. Jag kan i alla fall konstatera att förändringen av musikundervisningen, 

jämför med den jag själv mötte i grundskolan och till viss del gymnasiet, har gått från ett 

teoretiskt ämne till ett praktiskt och estetiskt ämne där även de elever som inte går på 

musikskolan ska möjlighet att utvecklas längre än de trodde var möjligt.  

Under den nuvarande läroplanen tycker jag att musiken, liksom många andra ämnen har 

fallit i resonemangsfällan, dvs riskerar att bli ännu ett ämne där den som är bra på att skriva 

och formulera sig har stora fördelar gentemot de elever som av olika skäl har svårt att nå lika 

långt. 
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Bilaga 4 

Reflektera över ditt yrkesliv i kronologisk ordning.  Jag började arbeta som obehörig 

Musiklärare på mitt gamla högstadium vid 18-års ålder 1978. Jag blev betrodd att betygsätta 

alla mina 4 klasser åk 7, 8 och 9. (Alla åk fick betyg, även lågstadiet.) Jag fick LGR -69 i min 

hand av rektor (min tidigare musiklärare), och följde den ganska noga. Mycket bra för en 18-

åring, utan undervisningserfarenhet. De flesta skolorna hade klassuppsättning psalmböcker, 

”Vi gör musik”, ”Nacka-serien” (Rytmplancher i olika taktarter med olika notvärden) samt 

kör/Instrumentaltimmar i tjänsten. Samt bänkar/stolar/hyllor/skåp i Musiksalen som var 

funktionella. Förväntningarna på musikläraren var att vara en god pianist och sångare, hålla 

ordning under lektionerna, leverera bra framträdanden (avslutningar, morgonsamlingar, 

Lucior, advent, Valborg). De flesta klasserna fungerade bra, någon enstaka (oftast pojke) 

kunde vara udda pga. stök, inlärningssvårigheter eller negativ attityd, men beteendet fick 

ingen spridningseffekt i klasserna. Det var flickor – generellt- som uttryckte sin längtan till 

Musikämnet/Luciasånger/Julavslutningar, etc., och det var flickor som kom med idéer om 

uttryck. Pojkarna hängde på, och levererade lika bra som flickorna. Utom de få som hade 

ovannämnda svårigheter. Tidigt 80-talet började jag … (G/g) och min undervisningsbana 

övergick till att leda barnkör och gitarrstudiecirklar för vuxna. Upplevde att amatörkör-

verksamheten var väl utbyggd/genomtänkt, med många bra körledarkurser på olika nivåer, 

medan instrumental-ledarkurserna inte fanns, utanför [musikhögskolan]. Bildningsförbunden 

hade introduktioner i ledarskap i allmänhet, men inte instrument-didaktiska kurser.  

1985 började jag arbeta som behörig G/g-lärare på gymnasiet: ”Konst o Musikhistoria” på 

treåriga teoretiska linjer, ”Musik” på två-åriga linjer, samt de som hade ”Estetisk 

specialisering” på samtliga linjer. Fyllnadstjänst på KOMVUX. ”Musik och Rörelse”.  Kör, 

skolorkester och några få individuella lektioner med enskilda elever, ingick i 

Musiklärartjänsterna, samt tarifflön.  Jag såg en tydligt nedåtgående trend på 

högstadieskolorna (LPO -80 hade inträtt, den var förödande för Musikundervisningen och 

Musiklärarens status!! ) Musikämnet/ämnesläraren i Musik reducerades stegvist till ett 

upplevelse-ämne/fritidsledare, där ”eleven ska ha fått prova på”, ”känna till”, etc. Utan krav 

på konkreta/ mätbara/användbara färdigheter i Musik. Färdigheterna behärskades heller inte 

av de alltfler obehöriga/musikaliskt okunniga personer, som i bästa fall blev goda vänner med 

eleverna, men inte utvecklade musikaliskafärdigheter hos dem, än mindre väckte nyfikenhet 

för det. Musikinstitutionerna changerades till ostädade tonårsrum: trasiga instrument, bilder 

på rockgrupper på väggarna, trasiga stenciler med text på populära låtar. Många ”musik-

kollegor” lät de eleverna som redan kunde få musicera, och de andra fick lyssna. Ofta 

legitimerade av övriga kollegiet som tyckte att ”det är viktigt att lyssna också”. ”Alla måste 

inte kunna spela/sjunga”. Den inställningen legitimerades av både kursplan och ekonomisk 
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indikation i kommunerna. Elever med problembeteende/inlärningssvårigheter ökade – eller 

blev mer synliga!- de blev några stycken i nästan varje klass. Och deras beteende smittade av 

sig på gruppdynamiken. De musiklärare som verkligen ville förmedla musik-kunskaper sökte 

sig bort från yrket, ofta till andra musik-relaterade verksamheter. De blev ofta kategoriserade 

som ”gammalmodiga”, och fick inget stöd i kollegiet för – i vissa fall- mobbingliknande 

situationer. 

 

De utagerande pojkarnas intressen dominerade musiksalen/musiklektionerna, de 

musikintresserade eleverna – flickor, välartade skolpojkar - hade ingen status på 

musiklektionerna, och deras kunskaper/färdigheter uppmärksammades/efterfrågades sällan. 

De mindre välartade pojkarna med musikintresse föll in i buset, och ansåg sig inte ”förlora” 

något, eftersom de ändå spelade mycket med olika band på sin fritid. På gymnasiet märktes 

tydligt vilken skola (fungerande musikundervisning eller avsaknad av sådan) eleverna kom 

från. 

När LPO- 92 kom, skärptes kraven genom en check Point i åk 5 och åk 9. (Nationella prov i 

teoriämnen). Eleverna förväntades sjunga, spela ackordsinstrument och känna till olika 

musikgenrer från olika kulturer och epoker. Gymnasielinjerna blev tre-åriga, och Musikämnet 

ersattes med ”Estetisk verksamhet” för alla, samt valbara kurser, med specialinriktning 

instrument eller sång, kör, ensemble. Kommunerna fortsatte att inte kosta på Musiksalarna 

den utrustning kursplanen krävde, eftersom begreppet ”Estetisk verksamhet” kunde tolkas 

väldigt brett; att titta på film var ju estetiskt, utan krav på instrument, bänkar, 

referensmaterial, kursbok, läromedel, etc.  Det kaoset nya läroplanen orsakade – samtidigt 

som It började erövra skoloverksamheten på alla plan- gjorde mig/musiklärare mer 

jämnställda med andra lärarkategorier. De sjönk till vår låga statusnivå. Samtidigt som det 

blev ett stort ”kunskaps-utvecklingssvinn” pga. urskiljningslös användning av teknik varken 

lärare eller tekniker hade kontroll över, fanns det en liten möjlighet att träna de hållbara 

färdigheterna hos de få-tal elever som valde Individuellt Val. Jag gick under tidigt 90-tal en 

forskningsförberedande kurs på KMH, och fick mina iakttagelser bekräftade; man måste 

kunna något konkret för att komma vidare i sin egen utveckling och få legitimitet för sin 

existens. Trots att man tog ner betygstegen till tre st, blev det betygsinflation och en förvirring 

med ansvaret för dem som inte nått målen. Jag hade arbetat tillräckligt för att göra det jag 

tyckte var rätt (fick det bekräftat av verksamma musiker och studier på KMH/SU). Det fick 

jag – under perioder- betala med utebliven löneökning, illa sedd av vissa kollegor/rektorer, 

etc, men kunde se mina elever/ föräldrar/ kunniga pedagoger som brinner för bildning i 

ögonen och möta själsfränder. Det har alltid varit mer värt en ett erkännande av dem som inte 

vet eller förstår något.  Jag började också se gamla elever gå vidare inom Musiken, det 

bekräftade och legitimerade min inställning, åtminstone för mig själv.  
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2000 hamnade jag i grundskola åk 1-9. Det blev en chock! Så illa fungerande på alla plan; 

lärare som inte behärskade sitt ämne eller att undervisa, rektorer som inte kunde 

Arbetsleda/Styra/Ekonomi eller Pedagogik, skolhus/salar som var trasiga, smutsiga, 

avsaknaden av läromedel, acceptansen av kaoslektioner – ”de är ju barn”- och avsaknaden av 

yrkesstolthet. Jag tog strid för allt detta, det kostade mig en utbrändhet. Därefter arbetade jag i 

Musikklass åk 4-9 och upptäckte att inte alla elever vill sjunga i kör, stå på en scen. Några 

sökte till Musikklass för att de och föräldrarna ville få fungerande studiemiljöer, med 

klasskamrater/klassföräldrar som uppskattar ordning och reda. Mer än att sjunga Körmusik. 

Upptäckte hur svårt det blir för elever vars föräldrar har starkare drivkraft än eleven själv. Hur 

svårt det är att dagligen märka och höra att man är medioker bland sina jämnåriga, - och 

därför inte vill ha solistroller- samtidigt som föräldern kräver möte med Musiklärarna om 

varför eleven inte får en mer musikaliskt framträdande position.  

 

 

2004-2008 arbetade jag  på Waldorfskola 1-12, och tyckte att det var himmelriket, på många 

sätt. Men erfor hur osann en verksamhet blir, när waldorfskolans kursplan säger sig utgå från 

konstens förmåga att bilda, men har en verksamhet driven av konstens förmåga att läka. 

Resultatet blev avsaknad/låg kvalitet på Konsten, och flykt ifrån skolorna. Många 

waldorfskolor hade obildad personal, många elever/  föräldrar med mycket stora behov av det 

mesta. Det gjorde att verksamheten inte blev trovärdig. För någon. På något plan.  

De senaste 6 åren har jag jobbat i kommunal grundskola 1-9, och tycker att den nuvarande 

läroplanen lyft Musikämnets/Musiklärarens status. Det är orimligt att lära 30-mannagrupper 

alla de moment som står uppradade, men kursplanen skrämmer bort de musikalsikt okunniga 

personer med självinsikt från att söka jobbet. Betygsättningen i åk 6 har gjort föräldrar 

medvetna om färdighetskraven, alla ämnesbetygs lika värde, och ifrågasätter Musikämnets 

verksamhet oftare och konkretare.   

Jag tror att alltfler rektorer börjar inse den ekonomiska satsningen som behöver göras – 

kontinuerligt- för att kunna följa kursplanens intentioner. Föräldrarnas större benägenhet att 

anmäla skolor till Skolinspektionen påverkar en del rektorer/kommuner att efterleva 

förordningar och lagtexter bättre. 

 

Hur har det förändrats över tid? 1978 var musiklärarna i min omgivning utbildade i Musik. 

Inte nödvändigtvis utbildade musiklärare vid musikhögskola, men spelande/sjungande 

människor med fokus på och känsla för musikaliska resultat. Har inget minne av att någon 

Musiklärare lämnade yrket i förtid pga utbrändhet/uppgivenhet. Alla elever fick betyg, även 

lågstadiet. LGR -69, en mycket konkret och realistisk kursplan i Musik, där det angavs för 

varje månad vad man kunde arbeta med, vilka låtar/Musikexempel som var lämpliga för 

momentet, etc. har dock inget minne av att lärarna lärde sig den utantill, höll 
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kursplanetexterna levande, eller medvetandegjorde dem för eleverna. De flesta skolorna – alla 

högstadieskolor- hade klassuppsättning psalmböcker, ”Vi gör musik”, Hela läromedlet! 

”Nacka-serien” (Rytmplancher i olika taktarter med olika notvärden) samt bra 

skivspelare/Kassetdäck. Kör/Instrumentaltimmar ingick i tjänsten.  bänkar/stolar/hyllor/skåp i 

Musiksalar som var funktionella. Förväntningarna på musikläraren var att vara en god pianist 

och sångare, hålla ordning under lektionerna, leverera bra framträdanden (avslutningar, 

morgonsamlingar, Lucior, advent, Valborg). De flesta klasserna fungerade bra, någon enstaka 

(oftast pojke) kunde vara udda pga. stök, inlärningssvårigheter eller negativ attityd, men 

beteendet fick ingen spridningseffekt i klasserna. Det var flickor – generellt- som uttryckte sin 

längtan till Musikämnet/Luciasånger/Julavslutningar, etc., och det var flickor som kom med 

idéer om vad och hur saker skulle framföras. Pojkarna hängde på, och levererade lika bra som 

flickorna. Utom de få som hade ovannämnda svårigheter.  

Under 80-talet började en påtaglig nermontering av ämnets status, mycket tillskriver jag LPO 

80. Den var förödande för Musikundervisningen och Musiklärarens status!! Alltfler 

verksamma musiklärare hade någon form av musiklärarutbildning från musikhögskolor, men 

jag uppmärksammade deras flykt från yrket till andra musikrelaterade verksamheter. 

Kursplanen reducerade ämnet/ämnesläraren i Musik till ett upplevelse-ämne, där ”eleven ska 

ha fått prova på”, ”känna till”, etc. Inga konkreta, specificerade kunskaps/färdighetskrav på 

mätbara färdigheter.  

 

Färdigheterna behärskades heller inte av de alltfler obehöriga/musikaliskt okunniga personer, 

som anställdes istället för de högskoleutbildade som gav upp skolarbetet. Ingen 

rektor/skolnämnd tog itu med undervisningskvaliten, eller flykten från yrket.  

Musikinstitutionerna changerades till ostädade tonårsrum: trasiga instrument, bilder på 

rockgrupper på väggarna, trasiga stenciler med text på populära låtar. Många ”musik-

kollegor” lät de eleverna som redan kunde få musicera, de andra fick lyssna. Ofta 

legitimerade av övriga kollegiet som tyckte att ”det är viktigt att lyssna också”. ”Alla måste 

inte kunna spela/sjunga”. Den inställningen legitimerades av både kursplan och ekonomisk 

indikation i kommunerna. Elever med problembeteende/inlärningssvårigheter ökade – eller 

blev mer synliga!- de blev några stycken i nästan varje klass. Och deras beteende smittade av 

sig på gruppdynamiken. Elevernas attityd präglade också många kollegier, som anpassade sig 

till att möta eleverna var de kunskapsmässigt och socialt befann sig; ganska lågt. De 

musiklärare som ville förmedla musik-kunskaper sökte sig bort från yrket, ofta till andra 

musik-relaterade verksamheter. Den kategorin musiklärare blev ofta kategoriserade som 

”gammalmodiga”/ ”o-flexibla”/”högfärdiga”, och fick inget stöd i kollegiet för – i vissa fall- 

mobbingsituationer. 

De utagerande pojkarna dominerade musiksalen/musiklektionerna, de musikintresserade 

eleverna – flickor, välartade skolpojkar - hade ingen status på musiklektionerna, och deras 
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kunskaper/färdigheter uppmärksammades/efterfrågades sällan. De mindre välartade pojkarna 

med musikintresse föll in i buset, och ansåg sig inte ”förlora” något, eftersom de ändå spelade 

mycket med olika band på sin fritid. Total avsaknad av läromedel, i bästa fall sångböcker med 

inte alltför genomtänkta tonarter, och med avsaknad av en medveten progression. 

Möbleringen i Musiksalarna var ofta ”öppen” med instrument framdukade/på synliga hyllor, 

inga enhetliga/funktionella stolar/bord. Och krävde man det ansågs man ”stel” och förvisades 

till kateorin ”Katederundervisare”. 

På gymnasiet märktes tydligt vilken skola (fungerande musikundervisning eller avsaknad av 

sådan) eleverna kom från. 

När LPO- 92 kom, fanns det en o-överblickbar ”Musiklärar-kategori”, av utbildade/inte 

utbildade/autodidakta/kända från projekt etc, etc. De flesta – oavsett utbildningsnivå- 

stannade inte särskilt länge på en skola. De lämnade yrket helt, gick till helt andra yrken (IT, 

ledarpositioner, pluggade vidare) Jag minns inte att någon rent formellt ifrågasatte vad de 

anställda människorna gjorde i musiksalen med elevernas utbildningstid. Dock skärptes 

kraven genom en check Point i åk 5 och åk 9. (Nationella prov i teoriämnen, samt nedskrivna 

uppnåendemål i alla ämnen). Eleverna förväntades bl.a. kunna sjunga, spela 

ackordsinstrument och känna till olika musikgenrer från olika kulturer och epoker. 

Gymnasielinjerna blev tre-åriga, och Musikämnet ersattes med ”Estetisk verksamhet” för alla, 

samt valbara kurser, med specialinriktning instrument eller sång, kör, ensemble. Kommunerna 

fortsatte att inte kosta på Musiksalarna den utrustning kursplanen krävde, eftersom begreppet 

”Estetisk verksamhet” kunde tolkas väldigt brett; att titta på film var ju estetiskt, utan krav på 

instrument, bänkar, referensmaterial, kursbok, läromedel, etc.  Men det kaoset nya läroplanen 

orsakade – samtidigt som It började erövra skoloverksamheten på alla plan- gjorde 

mig/musiklärare mer jämnställda med andra lärarkategorier. De sjönk till vår låga statusnivå. 

Samtidigt som det blev ett stort ”kunskaps-utvecklingssvinn” pga. urskiljningslös användning 

av teknik varken lärare eller tekniker hade kontroll över/erfarenhet av. Det fanns liten 

möjlighet att träna de hållbara färdigheterna hos de få-tal elever som valde Individuellt Val.  

Trots att betygstegen togs ner till tre steg, blev det betygsinflation och en förvirring med 

ansvaret för dem som inte nått det lägsta målet. Och en ny sorts ”Musiklärare” dök upp i 

skolan; de som fått behörighet genom att gå Lärarhögskolan (där alla som sökte kom in) och 

välja Musik som tillval.  De fick oftare än ett-ämneslärare anställning, eftersom de hade fler 

ämnen att fylla upp sin tjänst med. Hur det gick för deras elever frågade ingen efter. 

2000 fick jag erfarenhet av arbetet i grundskola åk 1-9. Det fungerande illa på alla plan; lärare 

som inte kunde varken sitt ämne (stavade fel, svårt att huvudräkna, svårt med engelskt uttal, 

etc., etc.) eller undervisa, rektorer som inte kunde Arbetsleda/Styra/Ekonomi eller Pedagogik, 

skolhus/salar som var trasiga, smutsiga, avsaknaden av läromedel, acceptansen av 

kaoslektioner – ”de är ju barn”- och avsaknaden av yrkesstolthet. Erfarenhet från arbete i 

Musikklass åk 4-9 gav vid hand att inte alla elever vill sjunga i kör, stå på en scen. Ibland styr 
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föräldrarna sina barn till fungerande miljöer, med klasskamrater som uppskattar ordning och 

reda. Mer än att sjunga Körmusik. Åren på Waldorfskola 1-12, var himmelriket, på många 

sätt. Men jag erfor hur osanna många waldorfskolor blivit under 2000-talet, när 

waldorfskolans kursplan utgår från konstens förmåga att bilda- lärarrollen som en 

förebildande mästare- men tvingades verka som en terapeutisk verksamhet driven av konstens 

förmåga att läka. Många waldorfskolor hade obildad personal, många elever – och föräldrar!-

med mycket stora behov av det mesta. Det gjorde att verksamheten inte blev trovärdig. För 

någon. På något plan. Den kommunala grundskolan 1-9, har lyfts av nuvarande läroplanen på 

många plan, lyft Musikämnets/Musiklärarens status. Det är orimligt att lära 30-mannagrupper 

alla de moment som står uppradade i kursplanen, men kursplanen har tydliggjort vad en 

Musiklärare behöver kunna/behärska för att klara jobbet. Den har tydliggjort vad eleverna ska 

ägna undervisningstiden till, och har skärpt rektorernas ansvar för att så sker.  

Kunskapskraven har lyft de skoltillvända elevernas – oftast flickor- färdigheter och kunskaper 

till en synlig faktor under lektionerna. Betygsättningen redan i åk 6 har gjort att föräldrar är 

väldigt medvetna om alla ämnesbetygen, och ifrågasätter Musikämnets verksamhet oftare och 

konkretare.   

 

 

Hur har du förändrats? Jag har blivit mer fokuserad på att få eleverna att prestera goda, 

konkreta musikaliska resultat. Jag letar/ lär mig ”trix”/metoder/hjälpmedel som får eleverna 

att göra rätt/njutbart/gångbart utanför klassrummet. Jag fokuserar allt mindre på att göra 

eleverna glada/överraskade med nyaste hitlåten, eller gå dem till mötes med moment de gillar 

(Musiktävlingar, prata om sina idoler, etc.). Jag har mindre tålamod med idéer som jag ”vet” 

inte leder elevernas utveckling framåt, jag ägnar mindre tid åt att planka varje impuls-låt 

eleverna vill sjunga/spela. Jag har blivit säkrare på att konstnärlig och pedagogisk kvalitet 

vinner i längden; både gentemot föräldrar/elever/kollegiet.  

Jag likställer Musikämnet och Musikläraryrket mycket skarpare och oftare med andra 

skolämnen/andra pedagoger. (Tar aldrig diskussioner om varför eleverna får underkänt i 

Musikämnet, utan frågar om samma elever besitter förmågorna i andra ämnen. Vilket de 

aldrig gör!) Fokus ligger numera på att lära ut något/befästa färdigheter hos de enskilda 

eleverna, och hoppas att synergi-effekten av de förvärvade kunskaperna/färdigheterna blir 

”glädje”, ”självförtroende”, ”socialisering”, etc. I början av min yrkesbana låg fokus tvärt om; 

jag ville ge eleverna ovanstående känslor, med hjälp av Musik/Musikliknande moment. Jag är 

mer noga med att varje enskild elev ska utvecklas, nöjer mig inte med att ”klassen” är duktig 

på xxxx. Jag har utvecklats konstnärligt under mina 32 år som Musiklärare, och har en tydlig 

konstnärlig identitet, vilket inger respekt. Jag fokuserar på det om fungerar (elever, dynamik, 

relationer), och skickar det som inte fungerar (elever, gruppdynamik, elevrelationer) vidare 

till rätt yrkeskategori. Förr trodde jag att om tiden lades på att vinna över de svåra eleverna på 
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min sida, skulle lektionerna bli bra, men elevernas utvärderingar och deras fortsatta 

möjligheter att musicera efter vår gemensamma tid, visade något helt annat! Det paradoxala 

var att elever med ett intresse/lust till musik hatade musiklektionerna som ”ägnades åt alla 

som bråkar”, och elever som sökte sig vidare inom musiken, ansåg sig inte ha fått tillräckligt 

bra grunder, ”det där har vi aldrig fått göra!”. När jag läst den typen av utvärderingar 

tillräckligt många år, ändrade jag fokus; håll bra innehållsrika och progressiva lektioner, lyft 

fram de duktiga som förebilder/hjälpledare, och skicka dem som stör lektionen till 

sammanhang de klarar av/står ut med. Men låt aldrig en obligatorisk lektion utgöra en psykisk 

tortyr för en minderårig elev! Skolan är till för alla, då måste en acceptabel nivå av trygghet 

och studieglädje finnas, för allas skull.  

 

Har din syn på ämnet förändrats och så fall hur? Ja. Musikämnet måste – likt alla andra 

skolämnen- fokusera på att få den enskilda eleven att prestera goda, konkreta musikaliska 

resultat. Musikämnet måste utbilda alumner med kunskaper/färdigheter som har en hållbar 

utveckling. Utanför/Efter klassrums-situationen. 

Musikämnets har för låg tim-fördelning för att vara skolans socialiseringsämne, det kan bli en 

synergi-effekt av goda lektioner, men ämnen med större timfördelning har bättre 

förutsättningar att skapa sammanhållning, etc., mellan 30 elever. Musikämnet måste vara 

överblickbart och planerat med tydlig progression, för både elever/föräldrar/kollegor. Det 

stänger dörrarna för elevernas impuls-infall/”dagsform”. (”Vi är så trötta idag, kan vi inte bara 

få sjunga!”) Elevernas möjlighet att påverka lektionsinnehållet har minskat. De konkretiserade 

kunskaps/färdighetsraven lämnar ingen tid över för idéer som kräver för mycket 

förberedelsetid, ter sig – logistiskt- orealistiska.  

Musikämnet har blivit mer ”jämnställt” (statusmässigt) i förhållande till andra ämnen sedan 

LPO 11 implementerades. Och mer jämnställt mellan könen. 

 

 

Har elevernas inställning till ämnet förändrats över tid? Ja! Från att ha varit ett 

”skoltillvänd-elev ”ämne, där man lyssnar och reproducerar sånger/låtar/fakta, till att bli ett 

ämne för dem som redan kan; ”varför ska jag, hen kan ju bättre”, ”varför måste man sjunga, 

om man inte kan”, ”varför ska alla spela gitarr” etc. På 70-talet ville många elever prova 

moment, för att de var nyfikna på att få sjunga i mikrofon, för att de kunde, för att de gjorde 

som de blev tillsagda. På 90-talet var det svårt att få seriösa deltagare till; de som frivilligt 

provade trumsetet var de som ville ”Spela Allan”, de som sprang fram till mikrofonerna var 

de som bara skrek i dem, men aldrig bemödade sig om att sjunga sångtexten (än mindre 

melodin!) och Luciatåg var näst intill omöjligt att få till på ett seriöst sätt. Idag har det svängt 

tillbaka lite, då kraven är specificerade, jag har en tydligare form för när/hur/vem som gör 

vad, och betygen/bedömningen hänger över oss alla.  
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Hur upplever du att skolans och samhällets attityder gentemot ämnet har förändrats? 

Från att ha fungerat som ett traditionsbärande ämne, reproducerande (av äldre/andras 

musikaliska utryck) med förankring i mer övergripande sammanhang, genom en period av 

elevernas impulser/vilja och lust-styrda verksamhet, - ofta senaste populärmusikaliska hiten-

till att idag – med hjälp av Läroplanen 2011- svänga tillbaka till att omfatta mer än pop-

Rockensemble där killarna styr, och flickorna levererar.  

 

Beskriv gärna denna eventuella förändring i epoker, alltså inte bara en jämförelse 

mellan nu och då. När har förändringar skett? Förändringarna inträdde främst i samband 

med de nya läroplanerna/regeringsskiftena/kommunaliseringen och de ekonomiska berg o 

dalbanorna. När vi haft obildade (icke-studerade/icke-bildade/icke-kunniga) 

regeringsministrar har skolan/Musikämnet fått ogenomtänkta, orealistiska och okunniga 

påbud. Vilka tagits emot utan förbehåll av partierna ute i kommunerna, då de inte heller 

besuttit bildning/kunskap/visdom. Men en avgörande faktor tror jag var borttagandet av 

Skolmognadstestet, som togs bort på 70-talet. (Testet innebar ett prov av alla 6-åringar, som 

gick ut på att testa barnets förmåga till turtagning, härbärgera frustration, problemlösning, 

begreppsbildning, etc.) Jag vet inte vart de omogna barnen togs om hand, men de kom inte till 

åk 1, och det gjorde klasserna mer homogena mognadsmässigt. 

Det måste logiskt sätt ha gjort undervisningssituationen lättare för alla, om det pedagogiska 

arbetet för pedagoger/klasskamrater ”bara” består i att lära sig olika elevers/klasskamraters 

lärostilar, förhålla sig till olika arbetshastighet hos eleverna/klasskamrater. Efter 

Skolmognadstestet borttagande, tampas vi (lärare och klasskamrater) med 

elever/klasskamrater som inte har förutsättningar att klara av den undervisning/verksamhet 

som är lagstadgad. (Koncentrations/uppmärksamhetsproblem, låg frustrationströskel, 

utåtagerande beteende, aggressivitet, passivitet, språkstörning, etc). Det blir omöjligt att 

bedriva en kvalitativ/effektiv undervisning i 30 –grupper med en handfull elever som inte 

besitter de förmågor som krävs, för den rådande undervisningssituationen. 

Då ”löser” den politiska skolagendan problemet på 80-talet, genom att sänka kraven. Både på 

lärare (utbildningar från bisarra Lärar”högskolor”, där lärarkandidaterna orkar plugga heltid 

och samtidigt arbeta halvtid på ngn skola)och på elever. (Inga betyg förrän de två sista åren i 

skolsystemet, ingen regelbunden nationell uppföljning av elevernas kunskaper). 

Man sänker även ambitionsnivån på det logisitiska planet; inga individuella bänkar, inga 

individuella läromedel, fritids fråntas egna lokaler. Jag tror att de okunniga/obildade 

politikerna inte förmådde skilja skolans utbildande roll från kommunernas/statens 

ekonomiska ansvar. På 90-talet kom det sista rycket från politikerhåll, då man hoppades att 
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IT-användandet skulle lösa disciplinproblemen med avsaknad av vetenskapligt genomgångna 

läromedel, elevresultat, lärares bristande kompetens, etc. 

Men med EU-inträdet och den ofrånkomliga jämförelsen nationer emellan – världsdelar 

emellan- gick det inte att blunda för de konkreta skolproblem som inte löses med en-till-en-

satsning. Jan Björklund har gjort mer nytta än skada, med sina nationella prov, betyg och leg. 

satsningar. Hur jobbigt det än är att bedöma/betygsätta/Omdömesformulera sig, tvingar det 

lärare att behärska ovanstående moment, eller lämna yrket. Det tvingar Lärarhögskolorna att 

var högskolor med akademisk bildning, så att abiturienterna besitter de myndighetsförmågor 

yrket kräver, när de lämnar högskolan. Naturligtvis korrelerar dessa senaste 2000-

talssatsningar med världsekonomin; vi blir inte trovärdiga i någon konkurranssituation, om vi 

inte behärskar att passa tider/deadlines/formulera oss/räkna/problemlösa/tänka självständigt 

och bygga under våra argument med gedigna faktakunskaper. Som sagt, söker du en 

musikutbildning – oavsett nivå- kommer du bara in/vidare om du kan något! 

 

Kan du koppla förändringarna till några yttre faktorer? Det är viktigt att du hela tiden 

utgår från dig själv och dina egna upplevelser. Se ovan. 

 

 

Hur skulle du formulera nyttan med musik? Praktiskt Musikutövande är en mycket 

effektiv träning och utveckling av människans kognitiva och perceptionsförmågor. Och 

känsloliv. Och Vilje-kraft. 

Musik som konstart utvecklar/finjusterar/nyanserar känslolivet, och blir – i bästa fall- ett 

språk/kommunikation mellan individens tankar/känslor och omvärlden. (Ett språk som når 

bortom kulturer/epoker/socioekonomiska situationer/åldrar). Musik berättar något för oss, om 

vi har kunskap/vetskap om hur och efter vad man ska lyssna. 

 

Upplever du att det du lär ut är nyttigt och relevant för alla elever och kan du i så fall 

motivera på vilket sätt? Ja, se ovan. 

 

Stämmer din personliga uppfattning om musikens nytta överens med musikämnet så 

som det formuleras i styrdokument och hur det organiseras i skolan? Ja, i den första 

läroplanen jag arbetade efter (LPO-69) och i den senaste. Nej, på organisationsnivå brister 

förutsättningarna att nå nyttan med undervisningen. Grupperna är för stora (30-mannagrupper 

i ensemblespel på nybörjarnivå!) och består av för många individer med bristande 

impulskontroll/koncentrationsförmåga/samarbetsförmåga, för att nå de mål som satts upp. 

 

Upplever du att nyttan av musik har formulerats olika i olika kursplaner (här är jag 

intresserad av din känsla och upplevelse; alltså inte av att veta om du vet exakt hur 
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detta har formulerats i olika kursplaner)? Ja! Beroende på hur de politiska/ekonomiska 

vindarna blåser, och beroende av hur konstnärligt bildade de styrande politikerna är, ändras 

syfte/mål och mening med Musikundervisningen. På högskolenivå finns (Fanns för 10 år 

sedan) kurser i ”Estetiska läroprocesser”. ?!? Istället för att lära blivande förskollärare/Lärare 

att sjunga, spela instrument!?! Jag bara väntar på en högskoletillsyn av den kursen och dess 

utlåtande… Det är naturligtvis billigare att låta någon visa Power Point-bilder över något 

konturlöst/ovetenskapligt förhållningssätt, än att anställa instrumentalpedagoger för att ge de 

blivande lärarna individuell utbildning i att behärska lämpliga barntonarter både med sin röst 

och på komp-instrument. 

Bengt Göransson var en bildad och genuint kultur-intresserad skolminister, men efter honom 

har vi haft ganska grunda makthavare. En del har varit grunda både intellektuellt, och 

kulturellt (Tanke/Känsla). En stark vilja (politisk) utan förankring i tanke eller känsla, 

ger aldrig goda resultat.  Just idag har vi fått veta att en av Sveriges viktigaste poeter/författare 

har gått ur tiden, är han läst av någon skolpolitiker? Kulturpolitiker? 

Kulturministern? När konstarterna reduceras till att bli Läkemedel/Tröstefilt/Fredagsmys, 

förlorar de sin legitimitet som vore de viktiga. Konst kan absolut fungera som de nämnda 

funktionerna, men riskerar då att utkonkurreras av andra läkemedel/Tröstefiltar/Fredagsnöjen. 

Ungefär som ”Estetisk verksamhet” på Gymnasiet; det var svårt att försvara en verksamhet 

som var synnerligen urvattnad på både innehåll (varje skola fick bestämma själva hur de 50 

poängen skulle fyllas) och form.  

God konst berättar mer för fler. Astrid Lindgren tror jag har betytt mer för spridningen av 

svensk hembygdshistoria, än många historiker. Adolf Fredriks Musikklasser tror jag har betytt 

mer för Sveriges körliv än Lärarhögskolorna. 

Cornelis Wreesvijk’s vänstersympatier accepterades bättre/lyssnades på av fler, än etablerade 

Vänsterpartier. Etc, etc. Konsten har ett värde i sig, för att den lär oss att vara människor, den 

berättar om hur det är att vara människa, den förklarar varför vi blir som vi blir, och hur man 

kan förändra och bli något annat. Därför är Musikämnet oersättligt i skolningen/bildningen! 
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 Bilaga 5 a 

Intervjufråga  Reflektera över ditt yrkesliv i kronologisk ordning. 

Hur har det förändrats över tid? 

Jag började som musiklärare 1975 – nyss utbildad mellanstadielärare med inriktning musik, 

alltså behörig 1-7. Läroplanen var då LGr 69. Mitt första arbete var på en högstadieskola 7-9 

med 18 klasser.  Musikinstitutionen hade just flyttat på skolan, så det jag först fick göra var 

att bygga upp verksamheten från grunden. Det fanns ett piano, tre gitarrer, några Orff-

instrument samt en fungerande stereoanläggning. Det första jag fick köpa in var läromedel, 

lite modernare sångbok, Vi gör musik 4-9. 

LGr69 var synnerligen strikt – det fanns nästan färdiga planeringar med vilka stamsånger som 

skulle läras ut, tonvikten var dels sång, dels musikhistoria. Jag körde stamsånger, blandat med 

nyare populärmaterial samt musiklyssning på olika sätt. Bildband över musikens historia. 

Parallellt med detta äskade jag medel för att öka spelandet i klassrummet. Jag lyckades få 

medel att köpa en elbas med förstärkare. Jag lånade ut min egen elgitarr med förstärkare till 

avslutningen julen 1975 då vi hade en liten kabaré med sång och komp i skolans aula; två 

sång från en talanläggning, min Hagström Kent med en gammal liten Hagströmstärkare på 10 

watt och en Höfner galonbas med FTB jumbo på 20 watt. Detta ansågs märkligt – eleverna 

spelar band själva! Två äldre lärare höll för öronen ty det var synnerligen högt, eleverna voro 

långhåriga och de sjöng en sång på anglosaxiskt tungomål – hu! Efter avslutningen blev jag 

tvungen att förklara mig för dessa lärare hur jag kunde tillåta att elever fick spränga 

trumhinnor. Och texterna verkade ha suspekt innehåll... Låtarna var ”Feliz Navidad” och ”Jag 

såg mamma kyssa tomten”. Fast de övriga lärarna tyckte det var otroligt kul med en ung 

musiklärare som kunde intressera ungdomarna. 

Under några år byggde jag upp en institution med fler instrument och notmaterial; elgitarr 

med förstärkare, trumset, congas och bongos samt flera olika sångböcker i klassuppsättning. 

Det var alltid helklass 2x40 minuter i sjuan, 40 minuter i nian. Varannan lektion var mer sång 

och spel varvat med musikhistoria och liknande. Efter fem år sökte jag och kom in på SMLU, 

särskild musiklärarutbildning. Det var en del av SÄMUS-projektet. På den tiden var nämligen 

4 av 5 musiklärare obehöriga så man tog vara på kunskaper i en skräddarsydd utbildning för 

redan yrkesverksamma. Vi var några med lärarutbildning som även spelade i olika sorters 

band, men de allra flesta var musiker utan pedagogisk grund. SMLU-utbildningen fyllde igen 

luckor och var till största delen mycket personligt utformad. 
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Jag blev färdig behörig musiklärare när LGr80 sjösattes på riktigt. Det positiva var att 

läroplanen satsade hårt på att det skulle finnas behörig personal, halvklasser och fungerande 

institutioner. Det utgick statsbidrag som detaljkontrollerades. Nu kunde jag köpa in ett tiotal 

akustiska gitarrer, en liten sånganläggning, samt en analogsynth som användes för 

ljudskapande. Musikundervisningen var förlagd med 40 minuter i sjuan och åttan. Vi hade 

även elevens val i musik i nian.  Läroplanen var mycket fri och tid gick åt till planering med 

eleverna. För några mycket intresserade elever drog vi i gång ett söndagsprojekt 1985 - 89. 

Varje söndag kväll repeterade vi lite svårare låtar i hemlighet. Några elever fick reda på vad 

som hände och kallade eleverna i gruppen för ”töntar” eftersom de gjorde detta på sin fritid. 

På den här tiden spelade jag både i ett jazzband och i ett dansband och kunde därför låna ut en 

bra ljudanläggning och förstärkare, så när vi gjorde vår första konsert vid en fredagssamling 

hade vi bra ljud. Jag hade plankat av trettio minuter rockklassiker som vi gjorde i hyfsad 

coverbandskvalité. Töntstämpeln ramlade av när vi inledde med ”Smoke on the water” och 

sedan vi avslutat med ”Stairway to heaven” (fick slita hårt med fill-delarna innan de satt) var 

både elever och personal lätt chockade. De äldre lärarna var pensionerade, så varken 

ljudstyrka eller låtval sattes under luppen. Vi hann göra åtta konserter i olika konstellationer 

med allt från svensk folkmusik till en rent datorbaserad version av ”We are the robots”. Det 

var en kul tid. 

Själv delade jag min tid mellan högstadiet med viss fyllnadstjänst några år inom 

lärarutbildningen, folkhögskola, gymnasiets estetiska program, men även på låg- och 

mellanstadiet, specialskolan och förskolan. 

Jag varvade halvklasslektioner med mer teoretiska moment, repertoarsång och liknande med 

grupptimmar då jag delade halvklassen i tre delar. En liten grupp jobbade då med att spela i 

traditionell rockgrupp, grupp två spelade akustisk gitarr och sjöng passande låtar och visor i 

ett litet grupprum och den tredje gruppen labbade med ljudskapande. 1985 skaffades så en 

DX7:a att komplettera rockgruppen samt en Atari ST med Creator som sedan byttes till 

Notator. MIDI-labbet ersatte ljudskapandet. 

Institutionens utrustningslista bestod sedan mitten på 80-talet av stereoanläggning med en 

massa skivor, akustiskt piano, halvklassuppsättning akustiska gitarrer, congas, bongos, 

diverse percussion, ett antal gamla Orff-instrument, två elgitarrer med förstärkare, elbas med 

förstärkare, trumset, sånganläggning med 4 mikrofoner, synth DX7, Atari ST med Notator 

och ett par ljudmoduler, klassuppsättningar av ”Vi gör musik” och ”Vispop 1, 2 och 3” samt 

fåexemplar av Hits 80 vilka sedan kompletterades med nya volymer varje år. Min rektor var 

både glad och stolt över resurser och framför allt hur de användes. 

I samband med kommunaliseringen 1990 tog man ett beslut att gå tillbaka till helklass. Det 

visade sig då att institutionens största rum inte hade plats för helklasser, så vi fortsatte med 
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halvklasser. Saved by the bell! Jag kunde fortsätta undervisningen på samma sätt – frånsett att 

”Tönt-projektet” lades ned. För att göra en lång historia kort handlade det om internhyra av 

skolans lokaler. 

Nästa läroplan LpO94 innebar otroligt mycket jobb med att ”förklara läroplanen” att ”skapa 

den röda tråden”. Vi satt i stort sett varje konferens och formulerade lokal läroplan. Det blev 

faktiskt inte så mycket verkstad, mer en massa skrivande för pärmen... 

Våra nya skolledare tyckte däremot att det var ett enastående arbete som gjordes. Vi 

presenterade ”De lokala läroplanerna” under märkliga former; de bands in med sidenband, 

rektor hade hyrt in fotograf och annat kul. 

Undervisningen skiljde dock sig faktiskt inte så mycket från jobbet under LGr80. Den största 

förändringen låg i organisatoriska förändringar. Jag har kollat upp mina anteckningar – mellan 

1995 och 2001 ändrade vi arbetslag hela nio gånger! Ett år började vi att arrangera klasserna 

horisontellt för att i mitten på hösten tänka vertikalt. Det året vandrade jag mellan tre olika 

arbetslag; klasser, ämne och vertikal organisation. 

Några fördelar fanns – under omorganisationsprocesserna passade jag på att skapa 

musikklasser, vilket var mycket lyckat. Mindre lyckat var att skolenheten organiserades som 

två ”skolor i skolan”. Schemat blev förfärligt. Planeringen kantrade totalt för oss som arbetade 

i båda skolorna. Jag gick i väggen... 

Jag återkom efter ett år, och då skulle vårt högstadium läggas ner, ingen vet riktigt varför. Det 

fanns någon tanke att minska antalet skolenheter, vilket i och för sig var behövligt. Problemet 

var dock att valet av skola för nedläggning grundades på mycket vaga premisser. Så i 

skrivande stund håller vi dock på att flytta tillbaka. Kanske. Eventuellt. Lagd budget visar 

nämligen på stor avvikelse gentemot troliga kostnader. 

Tankar på musikklasser försvann, ströks, inhiberades, skrotades och förbjöds. Retrospektivt 

kollat så kan jag konstatera att alla inte blev musiker – och det var inte meningen heller! 

Några elever insåg att intresse och talang inte är allt, vilket räddade dem till andra yrken. Det 

krävs ju arbete också. Så från musikklassernas totalt 82 elever verkar det komma ett par 

läkare, någon psykolog, lärare och naturligtvis många andra yrkesgrupper, men också två 

tonsättare inom EAM, minst tre jazzmusiker, troligen fyra sångare inom scenisk musik och 

många musikanter som inte har musiken som födkrok. Men jag tror att alla hade en mycket 

kul tid tillsammans med människor med liknande intressen. 

När LGr 11 sjösattes var jag en av dem som höjde ett varnade pekfinger för 

betygsproblematiken, en för ambitiös stoffmängd samt ojämlikheten i förutsättningar. 

Problemen med betygsättning är ju som bekant ett ständigt återkommande tema på 
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musiklärarnas forum på Facebook. I praktiken har det blivit så att elevernas 

tillkortakommanden blir rådande vid betygssättningen i ställer för elevernas starka sidor. Om 

detta kan man naturligtvis ha många synpunkter, speciellt då huvudmomenten och 

stoffmängden vida överstiger de moment man de facto ska betygssätta. De övriga 

förutsättningarna i fråga om institution och utrustning, gruppstorlekar, timplan, och inte minst 

lärarkompetens innebär stor ojämlikhet för eleverna. Musikämnet kanske har den största 

ojämlikheten av alla skolämnen.  I höstas blev jag Förste lärare i kommunen med 

ansvarsområde att bland annat utveckla musikundervisningen. Spännande – men har ingen 

nedsättning i tid. Det jag märkt är en stor skillnad i förutsättningar på låg- och mellanstadiet. 

Hälften av skolorna saknar sal och skillnaderna vad som gäller instrument är enorm. Det blir 

något att ta tag i när det lugnat ner sig med flytt av skolan. All tid går numera nämligen åt till 

detta, vilket är en förklaring till att du fått vänta... 

Hur har du förändrats? 

Jag har ju blivit äldre mer åren – först kanske argare, sedan accepterande vad som gäller 

förändringsarbete som inte leder någonstans utan bara tar tid från undervisning. Man kan ju 

inte slåss mot väderkvarnar... 

I övrigt ser jag på ett annat sätt nu på loopbaserade instrument. Utvecklingen för 

populärmusiken går allt mer mot bearbetade ljud och loopar, användning av iPad och iPhone 

med program som Maschine och ReBirth och det måste naturligtvis återspeglas i 

undervisningen. Verktygen – instrumenten – är olika men målet är att skapa musik. Jag 

hoppas att utbildningen lägger stor vikt vid dessa verktyg och att samtliga äldre musiklärare 

får adekvat fortbildning (host, host)... 

Själv har jag tyvärr drabbats av tinnitus och har svårt att njuta av inspelad musik efter långa 

arbetsdagar. Nöjet med inspelad musik kommer tillbaka efter några veckors ledighet. Däremot 

går jag gärna på konserter oavsett tid på året. 

Har din syn på ämnet förändrats och så fall hur? 

Definitivt. När jag började var musikämnet i princip gemensam sång i klassrummet + diverse 

stöd för OÄ på mellanstadiet samt musikhistoria och kunskap om musik från andra länder. 

Jag har dock sedan jag började som musiklärare arbetat mycket med spelmomentet. Från 

början gällde detta att spela lite gitarr, men sedan jag fick tillgång till instrument för att spela i 

band blev detta ett av huvudmomenten. 

Under en lång period gällde alltså framför allt tanken med små band/rockgrupper som en av 

stommarna i undervisningen. Idag gäller mer arbete med dator eller iPad/iPhone. 
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Under de sista åren som jag kommer att arbeta gäller för mig en allmännare hållning till 

ämnet, jag orkar nämligen inte dra igång någon form av ”töntar” eller musikklasser igen. Det 

var en rolig tid men mot väderkvarnar slåss man icke. 

Istället ser jag till att samtliga elever i nian ska själva kunna spela en ”fourchord-song” med 

”ringa-racka-komp”, de ska ha provat barréackord och i övrigt förstås gjort allt i läroplanen. 

De ska ha gjort en egen ringsignal i Garageband, musiksatt en egen kort filmsnutt och 

liknande. Jag ser till att ha rejäla samtal kring betygen varje termin där eleverna själva får 

betygsätta sig. De flesta brukar då komma med väl grundade förslag till formativa 

förändringar och vi brukar tillsammans kunna finna passande övningar att höja betygen. 

Egentligen är det ju bara delar av ämnet kärna som betygssätts, och detta kan ju ”nyttjas i 

elakt spel”. Eftersom det de facto är elevens sämsta förmåga som sätter betygsnivån, så gäller 

det i denna läroplan att utveckla denna, alltså inte att utveckla elevens starkaste förmåga. 

(Vilket jag för övrigt anser fel, men politiska beslut är som sagt oomkullrunkeliga). Med 

andra ord; jag ser till att ”coacha” eleven att jobba mer med sin för tillfället sämsta förmåga 

framför allt genom att hitta passande övningar. Om du önskar kan jag beskriva lite mer hur 

jag gör. 

Har elevernas inställning till ämnet förändrats över tid? 

Absolut. När jag började var spel i grupp nästan någonting magiskt. Idag gäller i stället 

skapandet av olika former av electronika, framför allt house men en stor dröm är att skapa 

dubstep. Och det här gäller samtidigt i linje med den musikaliska förändringen över tid; när 

jag började spela aktivt i band fanns det spelställen lite här och var (detta var innan 

fritidsgårdarna skapades här i …) från skyltsöndagar till Pingstkyrkans ungdomsträffar. Då 

var det ouppnåeliga målet att få spela in en skiva. Idag är det närmast tvärtom. Speltillfällen 

saknas. I stället för justa gager för relativt etablerade band gäller idag att spela på dörren. Så 

här är det i hela världen. 

Där den lokala scenen var normen för hur ett band utvecklades är det numera hela världen och 

då nätet som blivit spelplatsen. Jag tror själv att musikindustrin kommer att tvingas till stora 

förändringar under det kommande decenniet. Men detta tar jag inte upp här. 

Från mitten på 70-talet till slutet av 80-talet var det stort när en elev själv spelade en låt, 

oavsett genre. Under 80-talet fram till mitten av 2000-decenniet riktades intresset mer mot 

hits som var stora i media; radio eller MTV. Idag gäller nätets hits. Vi har fått en växande 

grupp musiker vars scen idag är Youtube eller sociala media. Jag får ofta önskemål att 

eleverna vill spela för mig totalt okända låtar som kanske har något tusental visningar, men 

som av olika skäl fastnat hos eleven. Detta är något nytt. 
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En speciell del av detta är när någon musikant på Youtube väljer att göra tolkning av 

etablerad artists musik. Då gäller det inte ”så mycket bättre”, utan webbversioner. Detta kan 

vara mycket spännande. Det är inte säkert att ackordsföljden är densamma, melodin likadan 

eller texten. Who cares, den har visningar på webben, och dessa tar våra elever till sig. 

Dessutom finns musiken överallt på gott och ont. En låt dör idag snabbare än någonsin. Mina 

elever i fyran vill gärna ”spela något nytt”, och kommer man då med förra veckans mellolåtar 

får man veta att musiken är jättegammal. 

Men generellt gäller att eleverna idag konsumerar musik på ett annat sätt och använder sitt 

musikskapande på samma sätt fragmentariskt som de samplande artisterna. Man spelar inte ett 

helt stycke, bara de takter man fastnat för. Jag har många elever som vill lära sig ”Für Elise”, 

men då handlar det bara om första temat, nog med detta. Då anser de att man kan låten. 

Hur upplever du att skolans och samhällets attityder gentemot ämnet har 

förändrats?  Beskriv gärna denna eventuella förändring i epoker, alltså inte bara en 

jämförelse mellan nu och då. 

Detta var en svår fråga, framför allt att hålla svaret rimligt stort. Generellt gäller det en 

samtidig reaktion och motreaktion som är synnerligen tydlig i dagsläget. Många kommuner 

har lagt ner den kommunala musikskolan, men vill inte se eller förstå utarmningen av det 

lokala musiklivet när musiklärare flyttar för jobb. 

Går man till tankesmedjorna är detta än mer tydligt. Det bästa exemplet på detta är nog Erik 

Zsigas bok om popvänstern samt Johan Hedins liberala svar till boken i tidskriften Sourze. Å 

ena sidan vill man gärna att alla ska vara sin lyckas smed, å andra sidan ställer man sig 

frågande om detta verkligen kan gälla musiker med rötter i arbetarklassen som uppenbarligen 

fortfarande har kvar sina vänsterideal. Lundell bör frånsäga sig att vara snickarns grabb när de 

ekonomiska resurserna ökar, The Boss anses ha kvar sin working class hero-mentalitet enbart 

av pekuniära skäl. Och när tidningarna i USA prisar den svenska skolans och då inte minst 

musikskolans roll för den svenska musikscenens storhet i allmänhet och för Max Martins 

Grammy i synnerhet raljerar Per Gudmundsson i SvD över detta och drar märkliga paralleller 

med adelns betydelse för musikens betydelse idag. Synen på medeltidens gycklare lever 

kanske kvar? 

Över tid kan detta verka vara i linje med politiska trender utanför riksdagen men med 

förankring i debattsidor och i tankesmedjor. Fram till decentraliseringsvågen i LGr80 var det 

en gemensam kanon som gällde; stamsånger, de stora tonsättarna, etnisk musik samt om tiden 

tillät friare planering i sång och spel. Det var strikt och synen på musikämnet levde kvar från 

den tidiga folkskolans bildningsideal. Arbetsplatsmässigt kan dock ämnets status 
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sammanfattas i schemaläggande studierektors princip; ”Först lägger jag de viktiga ämnena, 

framför allt matematik. Svenska, NO och engelska. Och musik? Ja det är kittet i schemat!” 

Efter införande av LGr80, alltså under mitten av 80-talet, fick begreppet ”den ofantliga 

sektorn” allt större grepp i debatten. Det stora ledordet blev effektivisering och skolan kom att 

lida av ekonomisk styrning präglad av pragmatism, det berömda ”påse pengar”. Bland de mer 

märkliga teserna vid denna tid var att ”läraren behöver inte vara den som kan mest i 

klassrummet”. Samtidigt som vi fick halvklasser och ökade resurser passade många skolor på 

att anställa obehöriga lärare. Det var inte ovanligt att elever från de sämst lottade skolorna 

beskrev musikundervisningen med orden ”Vi sjöng till jul från band. Annars förberedde vi 

prov eller fick spela fotboll om det var vackert väder...” Säger allt. 

I och med kommunaliseringen sattes detta på sin spets. Vi fick på flera håll ”fri timplan”, 

något som egentligen handlade om att man kunde förstärka efter behov, men i praktiken gick 

man ut från fasta tjänster. Fick man inte tag i behörig lärare utgjordes timplanen av minsta 

möjliga tid. När man tog emot nya sjuor var skillnaderna enorma mellan avlämnande skolor. 

Från andra halvan av 80-talet och under hela 90-talet kom musikämnet att vara tvunget att 

försvara sin existens. Ett vanligt slagord var att musicerande verkade stimulerande på 

lärprocessen. Man hade alltså inte musik för att lära sig musicera eller att lära sig mer om 

musik. Man hade musik för att man då skulle kunna bli bättre i matte. Eller engelska. Själv 

var jag på flera konferenser under denna period då man på allvar skulle föra fram detta till 

rektor och kollegor för att på så sätt försvara ämnet. 

Framför allt efter börskraschen 1993 när kommunernas ekonomi försämrades på ett 

dramatiskt sätt fick i alla fall jag gå i bräschen för att hålla uppe timplanens minimitider i 

ämnet. Man försökte på alla sätt hålla nere lärartiden, och ett sätt var att sno tio minuter från 

en årskurs, en kvart från en annan. Vi hade ju fri timplan. Samtidigt fanns det aldrig tankar på 

”självstudietid” i musik, kanske på grund av tänkbar förstörelse. 

Nästa förändring i samhällets syn på musikundervisningen märks under sharingkulturens 

första tid, när musikfiler började delas. Runt 1998-2002 började den ökade tillgängligheten 

ställa ökade krav på mängden musik som man som musiklärare skulle ”känna till” men 

samtidigt skedde en fragmentarisering av musikbruket. Man började ”zappa” i låtarna (inte 

Frank!) och under en period var det nästan bara starka refränger som gällde. Idag är nog det 

största problemet kring den ständiga tillgängligheten att listlåtarna dör innan morgonen gryr, 

så att säga. När elever får välja fritt hinner de inte avsluta repeterandet till en hög nivå innan 

man vill ha något nyare. 

Mycket av problemet med den kommunala ekonomin gäller även idag, och i kanske än högre 
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utsträckning. Musikämnets institution är dyr, kanske den dyraste inom skolan. När LGr 11 

infördes var vi många som hoppades att läroplanens krav på utrustning skulle implicera att 

Skolinspektionen skulle ta krafttag mot skillnaderna i likvärdighet. Tyvärr verkar detta inte bli 

fallet. 

När har förändringar skett? 

Se ovan. 

Kan du koppla förändringarna till några yttre faktorer? 

Ja. Det finns förändringar till det positiva och det negativa. Skolans och samhällets attityder är 

tyvärr ibland populistiska och polära, men huvudsakligen av ekonomisk art. Visst är det bra 

att Sverige rankas högt i internationella jämförelser över musikexport, samtidigt tar man bort 

estetiska ämnen från allmänna linjer på gymnasiet. Man sparar dessutom gärna kommunalt på 

musik- & kulturskolorna, men bekymras över att det lokala musiklivet utarmas. 

Så ekonomin får gå före både ideologiska och pedagogiska riktlinjer. 

Bilaga 5 b 

Hur skulle du formulera nyttan med musik? 

Jag antar att du med begreppet ”musik” menar musikämnet, inte musik som företeelse. Ämnet 

är något av den centrala kulturbäraren i svensk skola nu för tiden. Alla högtider manifesteras 

med musik. Rytm och ramsor underlättar inlärandet. 

Upplever du att det du lär ut är nyttigt och relevant för alla elever och kan du i så fall 

motivera på vilket sätt? 

Till stora delar, ja. Det handlar om allt från ren allmänbildning, historiesyn, upplevelse, 

samarbete, lyssning, upplevelse och inte minst glädjen att musicera. 

En liten anekdot: För ett antal år sedan spelade mitt jazzband på en pub, och efter spelning 

kom en berusad man fram till mig. Han var mycket påstridig och burdus. När jag undrade vad 

han ville sa han: ”Du är lycklig. Så jääävla lycklig. Du kan spela ett instrument. Det har jag 

alltid drömt om. Jag är ganska rik, äger hus, båt och flera bilar. Man jag är också fattig. Jag 

har alltid drömt om att spela ett instrument. Du är lycklig...” 

Detta försöker jag förmedla, glädjen att skapa något musikaliskt. 

Stämmer din personliga uppfattning om musikens nytta överens med musikämnet så 
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som det formuleras i styrdokument och hur det organiseras i skolan? 

För mig till största delen, ja. Jag har det väl förspänt. Jag har klassrum med flygel, två väl 

utrustade spelrum, har all undervisning i halvklass. 

Men jag vet också att de allra flesta har betydligt tristare situationer och har därmed svårt att 

fylla upp samtliga moment i styrdokumenten. 

Upplever du att nyttan av musik har formulerats olika i olika kursplaner (här är jag 

intresserad av din känsla och upplevelse; alltså inte av att veta om du vet exakt hur 

detta har formulerats i olika kursplaner)? 

Ja, musikämnets egenvärde har varierat i de olika läroplanerna. De läroplaner jag själv gick 

efter Normalplan 55 och LGr 62 betonade enbart sång och klassisk musik. Nyttoaspekten 

gällde alltså enbart bevarande av västerländsk tradition och då speciellt den kristna musiken. 

Jag kan fortfarande en rad psalmer utantill, varför vet jag inte... 

När jag började undervisa efter LGr 69 lyftes folkmusiken fram tillsammans med visor. 

Musikämnets funktion var till stora delar allmänbildande stöd till Oä, framför allt historia och 

geografi. Fortfarande låg tyngdpunkten på sång, men även visst spel förekom. 

I LGr80 fick ämnet en starkare förankring mot aktuell musik och spel i ensemble. Ämnets 

egenvärde förstärktes och skapandeprocessen var något av ämnets kärna. 

LpO94 var lite märklig i sin första upplaga. Dels var läroplanen ett resultat av en tydligt 

politisk redaktion. I stället för en gemensam samlad bild fanns det många skrivningar som 

uppenbarligen tillkommit för att de partier som stod bakom läroplanen skulle få med sina 

viktigaste formuleringar. I programförklaringen ”En skola för bildning” betonades starkt 

faktadelen. Ämnets nytta var de olika teorimomenten. 

Det var i förstone musikens elementa som skulle ligga till grund för musikupplevelsen och 

nyttan med ämnet. När man ägde de intellektuella bitarna skulle dessa bearbetas; fakta, 

förståelse, färdighet, förtrogenhet. Men en liten omformulering 1998 sattes färdigheten åter i 

centrum – nyttan med ämnet gled tillbaka till skapandet av musik och musicerande och 

därmed musikämnets egenvärde, alltså en återgång till nyttan med att kunna musicera lite. 

LGr 11 tycker jag är en på många sätt en ändå märkligare skapelse. Samtidigt som läroplanen 

vill betona det ämnesövergripande renässanstänkandet har helheten i ämnet gått förlorat mot 

detaljerna, speciellt inför betygssättningen. Formuleringen av nyttoaspekten har även fått 

träda tillbaka till förmån för mer svepande formuleringar. 

Men det stora problemet gäller kriterierna vid betygssättning. Exakt hur kan man exemplifiera 
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”relativt god säkerhet” och ”god säkerhet” när det kommer till kunskapskrav? Det finns 

dessutom egentligen inte någon progression vad som gäller ökade nivåer i svårighet – utom 

vad som gäller den metakognitiva förmågan. Här har ämnets egenart fått träda tillbaka för 

”The big 5”, så lite elakt skulle man kunna påstå att ämnets nytta i förstone inte är att 

musicera eller att uppleva musik, eller att känna till fakta runt musiken. En kärndel är i stället 

att använda resultatet av sitt musicerande till att kunna argumentera runt begreppen samt att 

utveckla den metakognitiva förmågan relativt ämnet. 
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