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Abstract 

The purpose of this study is to contribute with knowledge of what music teachers in Swedish 
lower secondary education consider to be the function and value of music and music education 
and how their view relates to the curriculum. Historically the view of music education has been 
shifting as the view of aesthetics and the role and mission of the school has changed and this has 
left traces in today’s political debate where the value of music education continues to be 
questioned. An understanding of music teachers view of the function and value of music and 
music education offers an important insight into how argumentation for the legitimacy of a 
school subject can be substantiated, but also an insight into the organizational conditions of a 
subject from a governance and management perspective. 
 
The empirical data of the study is divided into two parts consisting of a curriculum analysis of 
current curriculum, Lgr 11, and an interview study in which in-depth interviews with six music 
teachers have been conducted. The data has been analyzed using content and thematic analyzes. 
The methodology of the study is based on a reflexive approach between data and the chosen 
theoretical framework found in Bennet Reimer’s philosophy of music education. Reimer’s 
philosophy has its foundation in aesthetics and the relationship of music to its context, its own 
inherent qualities and other external values. The study’s results show that music teachers have a 
multifaceted view of the value and essence of music. Music is seen as both an expression and a 
form of communication, but also as a contributing factor to community and a way of 
understanding and absorbing strong subjective emotional experiences. The teachers believe that 
music education in school plays a role in that it offers a practical alternative to other more 
theoretical subjects, but also that the subject comes with its own important knowledge that can 
be compared to a form of life knowledge about how to understand oneself in relation to others. 
The teachers believe that their views on the function and value of music and music education are 
in line with the views expressed in the curriculum. They consider, amongst other things, that 
music education contributes to the achievement of goals of conveying values of multiculturalism 
and democracy. The teachers show great loyalty to the curriculum, but at the same time criticize it 
for being too extensive and difficult to implement with the scarce resources available to them. 
 
Keywords: music education, music teachers,  Lgr 11, aestethics.  
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Inledning 

[…] Ibland får jag den här frågan från elever, liksom varför gör vi ens det här? – Sara, musiklärare 
 
Sett ur en grundskoleelevs perspektiv är risken stor för att flera av ämnena i skolan ses som 
meningslösa och bortkopplade från vardagen utanför skolans kontext. Jag själv var en sådan elev 
som var kritisk till hur Pythagoras sats skulle fylla en funktion utanför mattesalen och varför det 
egentligen var så viktigt att kunna använda en svarv i något annat sammanhang än när det kom 
till att höja betyget i trä- och metallslöjd. Beroende på vem man frågar kommer olika skolämnen 
ha olika betydelse och värde, även när svar på frågan utkrävs från statligt håll. Mediokra resultat i 
nationella PISA-undersökningar och en ständigt närvarande debatt om ”krisen” i den svenska 
skolan har lett till satsningar på mångmiljonbelopp från statens och regeringens sida för att stärka 
svenska elevers resultat i ämnen som svenska, matematik och naturkunskap. Ämnen som 
generellt sett röner stor legitimitet i samhället. 
 
Skolans uppdrag är föränderligt och ända sedan det svenska utbildningssystemet reformerades 
och en gemensam grundskola infördes har begreppet nytta blivit allt viktigare när det kommer till 
legitimeringen av skolämnen (Román, 2006). Några av de ämnen som kämpar med att framhäva 
sin nytta är de praktiskt-estetiska ämnena, det vill säga idrott, slöjd, bild och musik. Musik är ett 
intressant ämne att se närmare på, dels för att musik har funnits som inslag i svenska skolan ända 
sedan parallellskolesystemets tidsepok och längre tillbaka i tiden än så, men även på grund av 
musikens roll i den svenska ekonomin. Intäkterna från den svenska musikindustrin är på ständig 
uppgång. Mellan åren 2016 och 2017 ökade intäkterna till 10,7 miljarder kronor, en ökning på ca 
sju procent. Samtidigt har Sveriges musikexport fördubblats mellan åren 2009 och 2017 då den 
stod för 2,1 miljarder kronor (STIM, 2018). 
 
Trots musikämnets historiska och samhällsekonomiska förankring råder det delade meningar i 
samhället om musikämnets plats i skolan. Även politiskt går åsikterna isär. Inget obligatorium 
finns för några estetiska ämnen i gymnasieskolan sedan det togs bort under år 2011 och riksdagen 
röstade så sent som i juni 2018 ner ett förslag från regeringen att återinföra ovan nämnda 
obligatorium (SVT, 2018). I grundskolan är musiken ett av de ämnen som har minst garanterad 
undervisningstid. I Skolverkets timplan för grundskolan har musikundervisningen tilldelats 230 
timmar fördelade över låg-, mellan- och högstadiet, som jämförelse kan nämnas slöjd som 
tilldelats 330 timmar, idrottens 600 timmar och svenskans 1490 timmar (Skolverket, 2019d). 
Skolinspektionen har dessutom i en rapport från 2019 uppmärksammat att flera skolor inte lever 
upp till de uppsatta kraven och förväntningarna i Skolverkets timplan. Utöver kraven i timplanen 
kämpar även skolorna i rapporten med att nå upp till kursplanens långsiktiga mål för 
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musikämnet. Exempelvis brister flertalet skolor i att undervisa om musikalisk gestaltning samt 
röst- och hörselvård och i rapporten framträder en musikundervisning som inte är tillräcklig för 
att främja elevernas utveckling av den egna kreativiteten (Skolinspektionen, 2019). Således 
kämpar musikämnet i skolan med brist på tid, resurser och utrymme på den politiska agendan. 
Detta trots att musik är något som är djupt rotad i vår västerländska kultur och ständigt 
närvarande i var och varannan människas vardag. Musik är något som vi kommer i kontakt med 
tidigt i livet och som sedan följer oss hela vägen till graven. Det är närvarande vid i princip alla 
högtidliga firanden, sociala sammankomster och kulturella aktiviteter. 
 
Som citatet i början antyder behöver musiklärarkåren i sitt arbete gardera sig mot frågan om 
musikämnets värde och funktion. Utan att påstå att detta är något som är unikt för musikämnet 
kan man konstatera att det är få ämnen utöver de praktiskt-estetiska som kämpar med liknande 
förutsättningar och opinion som musikämnet gör. Lärarnas uppdrag är att omsätta den politiska 
kompromiss kring innehåll och mål som står att finna i läroplanen till undervisning men med det 
sagt så betyder inte detta att det råder konsensus kring läroplanen och undervisningens värde och 
funktion inom lärarkåren. Musiklärarnas syn på musikämnet grundar sig i olika traditioner och 
värden som i sin tur påverkar ämnets och undervisningens organisatoriska förutsättningar. 
Lärarnas synsätt och inställning är därför inte bara intressant rent ämnesspecifikt med 
utgångspunkt i frågor om vad som är musisk kunskap och varför det är viktigt att undervisa i 
musik, utan även från ett styrnings- och ledningsperspektiv då en av de viktigaste 
förutsättningarna för att en decentraliserad skola ska kunna fungera i sitt uppdrag att erbjuda en 
likvärdig undervisning är att läroplanen efterföljs. 
 
Frågan: ”Varför gör vi ens det här?” har lika många svar som det finns människor med en åsikt 
om musik och musikundervisning. I den här studien kommer vi se närmare på vad musiklärarna 
själva svarar på den frågan, hur de ser på musikens och musikundervisningens värde samt hur 
detta förhåller sig till läroplanen. 
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Syfte och frågeställningar 

I den här studien kommer musikämnet att placeras och undersökas i sitt organisatoriska och 
samhälleliga sammanhang med utgångspunkt i musiklärares uppfattningar kring musikens värde. 
Empirin består av två delar där både läroplanen och djupintervjuer med musiklärare ligger till 
grund för resultat och analys. Syftet med studien har formulerats på följande sätt: att bidra med 
kunskap om hur musiklärare i grundskolans senare år ser på musikens och musikundervisningens funktion och 
värde samt hur deras syn relaterar till läroplanen. 
 
Syftet preciseras ytterligare med hjälp av följande frågeställningar: 

1.   Vad anser lärarna vara musikens kärna? 
2.   Vad anser lärarna att musikundervisningen bör fylla för funktion? 
3.   Hur förhåller sig lärarna till läroplanen? 
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Bakgrund 

Musikundervisning vilar på en flertusenårig tradition som har sina rötter i det antika Grekland. 
Detta innebär givetvis att musikämnets och musikpedagogikens historia är lång och omfattande 
och sättet man har talat om och förhållit sig till musik har varierat mellan olika historiska epoker. 
Många av de argument som lyfts i dagens debatt om musikundervisning härrör från historiska 
idéer och ideal. För att kunna sätta sig in i dagens problematik behöver man därför ha insikt om 
den bakomliggande kontext som har påverkat och fortfarande påverkar debatten. Därför 
kommer följande avsnitt att börja med en historisk genomgång ur två perspektiv. Först ett globalt 
sådant där de antika tänkarna och deras påverkan på det västerländska förhållningssättet till 
musikundervisning lyfts fram, följt av en kort hållen och allmän genomgång av 
musikpedagogikens framväxt från fornkristen tid fram till och med 1900-talet. Sedan antas ett 
svenskt perspektiv där fokus ligger på grundskolans framväxt och musikämnet i de svenska 
läroplanerna. När den historiska bakgrunden är tecknad följer ett avsnitt där olika perspektiv på 
musikämnets situation idag lyfts fram avsett att ge en bild av den kontext som formar och 
påverkar hur musikundervisningen organiseras i skolan. 

Musikundervisningens historia 

Så länge som det har funnits organiserad undervisning har det även funnit tankar om musikens 
plats i denna. Om vi snabbt överblickar historien från antiken fram till idag lägger vi snart märke 
till att musikundervisningen besitter en överlevnadsförmåga likt en kameleont, den anpassar sig 
efter sin omgivning och de tankar som är rådande för den aktuella tiden för att på så sätt öka sina 
chanser till överlevnad. Hur man har förhållit sig till musikundervisningen har berott på vilka 
idéer om pedagogik och estetik1 som har varit rådande för stunden, och vid en överblick av 
historien blir det möjligt att dela in dessa förhållningssätt i olika kategorier. Varkøy (1996) gör 
detta på följande sätt: idén om musik som väg till kunskap, idén om musik som medel för bildning, idén om 
musikens socialt fostrande funktion, idén om barnet som skapande individ och idén om musikens konkreta 
nyttofunktion för andra skolämnen. Dessa kategorier har alla förmågan att antingen utesluta varandra 
eller på vissa punkter smälta samman och historiskt kan man se att de både följer på, men även 
överlappar, varandra.  

                                                
 

1 Estetikbegreppet ska förstås som studiet av, samt uppfattningar om, konstens väsen och det sköna. Estetik 
har sitt ursprung i grekiskans ”aisthesis” vilket betyder ”sinnesförnimmelse” eller ”sinneserfarenhet”. Ett 
vardagligt användande av begreppet estetik kan därför likställas med användandet av ”sinnligt tilldragande” 
(Sörbom, 1993). Att sammankoppla musik med estetikbegreppet innebär således att se musik som en 
konstform. 
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Antikens musikundervisning 

Vare sig vi vill det eller inte så måste vi ta oss tiden att tala om de gamla grekerna, om inte annat 
för att de utgör en bra utgångspunkt när man vill behandla musikpedagogikens historia. När 
Varkøy (1996) tecknar musikundervisningens framväxt i det antika Grekland börjar han redan i 
den grekiska skapelseberättelsen. När Zeus, kungen av Olympos, hade skapat och ordnat världen 
insåg gudarna snart att någonting saknades. Man behövde något som kunde berätta om allt det 
härliga som skapats, man behövde helt enkelt musiken. Därför föddes muserna för att 
komplettera skapelsen. Muserna blev sedan underordnade Apollon som är den guden som är 
närmast förknippad med ordning, och detta är kanske inte så märkligt med tanke på vilken roll 
musiken hade i antikens Grekland. Man ansåg nämligen att musiken hade en så central betydelse 
att man med hjälp av den kunde förstå och närma sig hela verkligheten. Med andra ord så var 
musiken ett oumbärligt pedagogiskt verktyg. Musik ansågs vara en baskunskap och man hade en 
tanke om att de principer som styr musik är de samma som styr kosmos. Studiet av musik kunde 
användas till allt från att nå själslig rening till att skapa funktionsdugliga individer. Många av de 
här tankarna går att spåra tillbaka ända till Pythagoras men vanligast är att de idag diskuteras med 
utgångspunkt i de skrifter som lämnats efter Platon och Aristoteles. Platon ansåg att musiken har 
en naturlig plats i fostran2. Platon menade att musiken, tillsammans med religionen, har en 
karaktärsdanande verkan. Med detta följer att musik alltid har någon form av effekt som kan vara 
positiv eller negativ och därför är det viktigt att nyttja den till något positivt så att inte karaktären 
riskerar att försvagas. Barn skulle lära sig om den goda musiken så att de senare i livet på egen 
hand skulle kunna skilja på vad som är gott och ont. Platon ansåg även att musiken var 
inkörsporten till tyngre studier av filosofi. Aristoteles, som var Platons elev, vidareutvecklade 
dessa idéer. Han höll dels med Platon om att musik har en viktig roll att spela när det kommer till 
fostran men menade även att musik har en lustfylld funktion och ett stort andligt värde. 
Aristoteles såg nämligen människan som ett först och främst andligt väsen och därför ansåg han 
att den högsta formen av sysselsättning är att använda sin fritid till just andliga aktiviteter som 
främjar förverkligandet av det bästa livet för människan. Han hade även tankar om hur man på 
bästa sätt tar till sig musik och menade att man ska lära sig att musicera men det med måttlighet 
då man inte får riskera att bli ensidig. Målet är att besitta så pass mycket praktisk kunskap att man 
kan använda sig av detta för att närma sig musiken på ett mer teoretiskt plan. Slutligen ansåg 
Aristoteles att musik som aktivitet kan användas för att nå katharsis3 och på så sätt rena 
människan från känslor och lidanden som inte fått ett naturligt utlopp. 
 

                                                
 

2 Fostran hos Platon ska förstås som en kollektiv angelägenhet för samhället, inte något som ombesörjs av 
familjen. 
3 Aristoteles traditionella tolkning av katharsis skiljer sig något från modernare tolkningar. Aristoteles tolkning 
av begreppet ingår i hans dramateori och åsyftar en rening av åskådarens känslor genom fruktan och 
medlidande (Nationalencyklopedin, 2019). 
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Innan vi nu tar oss vidare i riktning mot vår egen tid är det viktigt att uppmärksamma att de 
antika tänkarna på sätt och vis dragit upp ramen för hur man har tänkt kring och pratat om musik 
i alla tider. Vi ser hos Platon och Aristoteles teman som kommer att sätta djupa spår i diskursen 
kring musikens värde och påverkan på samhälle och individ. Tankar om musikens fostrande 
funktion och uppdelningen mellan det praktiska görandet och det teoretiska kunnandet har 
fortsatt att färga hur musikämnet har positionerats inom utbildningsväsendet och satt spår i hur 
man ur ett ledningsperspektiv organiserat musikundervisningen i skolan. 

Från fornkristna kyrkofäder till 1900-talets konstpedagogik 

I och med kristendomens framväxt lades allt större fokus på musikens moraliska aspekter i 
enlighet med Platons idéer. De fornkristna kyrkofäderna argumenterade starkt för att man skulle 
akta sig för att genom musik närma sig synden. Istället skulle musik i form av psalmer användas 
som ett pedagogiskt verktyg vid mässor för att närma sig gud och det goda. Senare under 
medeltiden kom musiken att lyftas upp till en av de sju fria konsterna men det var inte förens 
under renässansen som de antika tankarna om fostran började dyka upp igen i större 
utsträckning. Musik och musikundervisning präglades av ett starkt nyttotänk som kom att hålla i 
sig även om nyttan i fråga kom att byta form (Varkøy, 1996). Med upplysningstiden kom ideal om 
förnuftet och återgången till naturen att förändra sättet man såg på pedagogik och utbildning i 
stort. Det är även under den här tiden som nyttotänkandet får ett starkt fäste som ska komma att 
hålla i sig ända in i modern tid (Román, 2006). Vi kommer att återkomma till detta längre fram. 
Upplysningstidens förhållningssätt till utbildning kom att påverkas starkt av Jean Jaques Rousseau 
(1712-1778). Rousseau menade att barnet och barnets behov skulle sättas i fokus. För 
musikundervisningen innebar detta bland annat att den sångrepertoar som utgjorde 
undervisningsmaterial skulle bestå av barnsånger som var relevanta för barnet och ha lite eller 
ingen anknytning till den vuxna musikvärlden (Rousseau, 1762/1978). Tiden efter Rousseau blev 
en grogrund för en allt bredare diskussion kring musik, konst och estetik. Under nyhumanismen 
kom det tyska begreppet bildung att spela stor roll och man talade om ett humanistiskt 
utbildningsystem som skulle hjälpa människor att utveckla sin från början outvecklade potential. 
För nyhumanisterna hade musik och estetik en funktion att fylla när det kom till att skapa 
harmoni både inom och mellan människor och samhället. Man ville med hjälp av konsten 
utveckla den mänskliga själen. Under slutet av 1800-talet och i nyhumanismens kölvatten kom 
nyidealismen. Nyidealisterna vill stärka de humanistiska vetenskapernas ställning gentemot de 
naturvetenskapliga och det är även under den här tiden vi ser konstpedagogikens4 födelse. Man 
menade att dåtidens utbildningsystem var allt för intellektuellt, fantasilöst och känslofattigt och 
såg konstpedagogiken som ett alternativ till detta. Samtidigt började det i Tyskland växa fram en 

                                                
 

4 Konstpedagogik förstås här som undervisning i syfte att öka förståelsen för konst och kan användas 
omväxlande med benämningen ”estetisk fostran” (Lindgren, 1991). 
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ungdomsrörelse som allt mer högljutt kritiserade bristen på musik i skolan. Rörelsen var starkt 
präglad av Rousseaus tankar om en återgång till naturen och det ursprungliga. Genom att 
musicera tillsammans med utgångspunkt i det tyska kulturarvet skulle man främja kamratskap och 
en sammanhållning över samhällsklasserna. Dessa ideal kom senare att anammas av Hitler och de 
tyska nazisterna, speciellt inom Hitlerjugend. Efter andra världskrigets slut och nazismens fall 
smälte konstpedagogikens kritik mot det intellektualiserande utbildningssystemet och idén om 
musik och musicerande som en väg till sammanhållning och samhällsbyggande ihop till en enad 
konstpedagogisk- eller musisk rörelse som har kommit att påverka eftervärlden. Detta har inte 
varit utan att kritiska röster höjts som vill lyfta fram ett alternativt förhållningssätt till musik och 
musikundervisning. Den konstpedagogiska rörelsen har kritiserats för att inte se musiken som ett 
mål i sig utan istället ett verktyg för att nå andra mål. Kritikerna har bland annat lyft fram en 
alternativ mer praktisk inriktad musikundervisning där barn lär sig att förstå musiken i sin samtid 
och musikens kommunikativa aspekter (Varkøy, 1996). 

Musik i de svenska läroplanerna 

I det svenska skolsystemet var musikundervisningen från folkskolans inrättande år 1842 ända in 
på 1900-talet präglat av kristna ideal och nationalism. Musikundervisningen fungerade som en 
bro mellan skola och kyrka och bestod av sångundervisning med fokus på kyrkosång, folkvisor 
och patriotiska sånger (Bouij, 2014). Under början av 1900-talet kom skolan, med inspiration av 
John Deweys (1859-1952) progressivism, att ta steget mot att bli något mer sekulariserad, 
framförallt då de första spadtagen för den gemensamma grundskolan togs 1946. När sedan 
grundskolan såg dagens ljus fick vi den första moderna svenska läroplanen, Lgr 62 (Gustavsson 
& Lindeborg, 1996). Det faktum att utbildningssystemet sedan dess har varit ideologiskt styrt och 
kan komma att ändras från ett riksdagsval till ett annat medför en ständigt pågående kamp mellan 
olika sociala grupper i samhället med egna särskilda intressen som tillskriver musikundervisningen 
olika status. På så sätt är musikundervisningens status alltid något relativt som måste förhandlas 
och beroende på hur den styrande gruppen för stunden relaterar till musik och 
musikundervisning kommer dess betydelse, innehåll och antalet undervisningstimmar alltid att 
variera (Lilliedahl, 2014). 
 
En snabb överblick av de svenska läroplanerna visar på just detta. I läroplanerna för grundskolan 
från 1960-talet fram till början på 1990-talet sågs musikämnet som något fostrande och 
kultiverande. Tanken var att med hjälp av musikundervisning på ett meningsfullt sätt berika 
elevernas liv. Lgr 62, grundskolans första läroplan, präglades av tanken om skolan som fostrande 
institution (Gustavsson & Lindeborg, 1996). Skolans uppgift när det kommer till musikämnet 
beskrevs på följande sätt: 
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Hos ungdomar finner man ofta musikintresset stegrat i så hög grad, att det fyller en väsentlig del av 

deras fritid. Det är skolans uppgift att med anknytning till barnens spontana glädje vid umgänget 

med musiken vidmakthålla denna musikaliska verksamhetslust och söka inrikta den mot 

kvalificerade mål. (Lgr 62, 1962, s. 296). 

 
För musikämnet innebar detta större fokus på estetisk-praktisk fostran där undervisningen skulle 
sträva efter att lära elever att uppfatta, uttrycka och njuta av det sköna i olika former. 
Undervisningen skulle helt enkelt berika elevernas liv och skapa förutsättningar för personlig 
utveckling och kultivering. Viktigt att nämna är även att de estetisk-praktiska ämnena ansågs 
utgöra ett viktigt stöd för andra ämnen och kompletterade den intellektuella skolningen i 
främjandet av en harmonisk utveckling av individen (Lgr 62, 1962). Dessutom fanns spår av 
synen på musik som ett övningsämne som främst utvecklar färdigheter snarare än kunskap i snäv 
mening. Detta skiljer sig då från så kallade läroämnen (Gustavsson & Lindeborg, 1996). Tanken 
om att bidra till personlig och social utveckling överlevde även i nästa läroplan, Lgr 69. Samtidigt 
som förvaltandet av ett nationellt kulturarv stod i centrum vändes blicken utåt för att ta in globala 
inslag. En annan förändring som framträdde i Lgr 69 är tanken om att undervisningen skulle utgå 
från och bestämmas av elevernas behov med barnets eget skapande i centrum. Undervisningen 
skulle kännas aktuell och därför ansågs det att sångrepertoaren och texterna som lärdes ut borde 
vara attraktiva för eleverna (Gustavsson & Lindeborg, 1996). I de kompletterande anvisningarna 
och kommentarerna för musikämnet fångades detta ganska väl i beskrivningen av 
förutsättningarna för musikundervisningen på högstadiet: 
 

I samband med pubertet och målbrott kan ungdomar också bli mindre intresserade av att delta 

aktivt i sång. Mestadels ställer de i varje fall krav på att den repertoar som skall sjungas känns 

meningsfull och engagerande. Vidare måste man ta hänsyn till ungdomens intresse för vissa aktuella 

musikarter, speciellt den tonårsmusik som vanligen har starkt grepp om stora skaror av ungdom. 

Oftast är sådan musik internationell till sin stil och växer mer eller mindre samtidigt fram över hela 

världen, förmedlad genom radio och grammofonskivor. (Lgr 69, 1969, s. 19) 

 
I nästkommande läroplan, Lgr 80, togs ytterligare viktiga steg i musikämnets utveckling. Fokus 
lades nu på tydliga arbetsformer och arbetssätt. Skolans uppgift blev att stimulera ett aktivt eget 
kunskapssökande. Musiken sågs som ett verktyg för personlig utveckling samt ett medel för 
skolor att öka elevernas förståelse för olika kulturer och epoker. Från 1990-talet och framåt har 
allt mer fokus lagts på skolans kunskapsförmedlande uppdrag. När tiden var inne för en ny 
läroplan, Lpo 94, riktades kritik mot tidigare läroplaner och ett konstruktivistiskt synsätt på 
kunskap anammades. Detta diskuterades i termer av fyra kunskapsdimensioner: fakta, färdighet, 
förståelse och förtrogenhet. De centrala begrepp för musikundervisningen som lyftes fram i den nya 
läroplanen var musicerande, musiklyssnande, musikkunnande och musikskapande, och utifrån dessa 
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begrepp var tanken att eleverna skulle uppnå vissa mål som harmoniserade med 
kunskapsdimensionerna ovan. Musiken ansågs ha en förankring både i individen och i samhället 
och vikt lades vid elevernas förmåga att tolka, förstå och skapa olika slags uttryck. Synen på 
musikämnet som något som i första hand gagnar elevernas fritid eller som kan användas som 
stöd för andra ämnen ansågs förlegad. Istället gjordes försök att lyfta fram det som ansågs vara 
musikämnets egna identifierbara kärna. Musik skulle stå som ett ämne i sig som inte behövde 
reduceras till ett övnings- eller kunskapsämne (Gustavsson & Lindeborg, 1996). Exempel på hur 
musikämnets särart beskrevs återfinns i citatet nedan: 
 

Elevernas allsidiga musikaliska utveckling skall ses som ett led i att stärka de kulturella och 

humanistiska värdena i det framtida samhället. […] Utvecklingen av elevernas förmåga att se 

sammanhang och förstå musikens innebörder, samt att skapa musik efter egna föreställningar är en 

fråga om kulturell yttrandefrihet och ger verktyg för såväl etiska som estetiska ställningstaganden. 

(Skolverket, 1996, s. 57) 

 
Den aktuella läroplanen, Lgr 11, togs i bruk höstterminen 2011 och ersatte då 1994 års läroplan, 
Lpo 94. Lgr 11 har reviderats flertalet gånger, senast 2019. Under 2019 har Skolverket även 
arbetat för att revidera kurs- och ämnesplaner, bland annat kursplanen för musikämnet, och ett 
förslag på ändringar ska lämnas in till regeringen i december samma år. Om förslaget går igenom 
kommer de nya kurs- och ämnesplanerna att börja gälla från och med höstterminen 2020 
(Skolverket, 2019c). Då det med tanke på studiens syfte är relevant att se närmare på rådande 
läroplan har en analys av denna genomförts men innan vi kommer dit är det viktigt att få en 
förståelse för den kontext ur vilken den har vuxit fram. 

Musikundervisning idag 

När vi nu har bekantat oss med musikämnets framväxt och hur diskursen kring musik och 
musikundervisning har sett ut fram till idag har det blivit dags för att lyfta fram några nutida 
perspektiv för att förstå och rama in hur debatten ser ut idag. Musik i skolan fortsätter att vara ett 
ämne för debatt och musikämnets roll är fortfarande ifrågasatt i ett modernt samhälle där mål- 
och resultatstyrning formar ramarna för utbildningssystemet. Nedan följer ett axplock av de 
existerande förklaringsmodellerna till varför musikämnet fortsätter att ifrågasättas och debatteras. 

Musikundervisningens nytta 

Som redan nämnts så kom nyttan som begrepp att befästas under 1700-talets upplysningstid och 
har sedan dess fortsatt att påverka hur vi ser på utbildning. I sin avhandling argumenterar Román 
(2006) för nyttobegreppets påverkan på dagens utbildningssystem. När tiden hade kommit för att 
frångå det parallella skolsystemet och skapa en enhetlig skola började det ställas högre krav på 
selektion och differentiering inom utbildningen vilket betydde att det nyttoinriktade sättet att se 
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på utbildning ställdes mot den klassiska bildningssynen. Román menar att nyttan blev till ett 
samlande begrepp för reformeringen av utbildningssystemet. För denna reformering har i 
synnerhet två nyttofilosofier haft särskild betydelse; utilitarismen och pragmatismen. Utilitarismen 
utgår från grundprincipen: största mjöliga lycka för det största möjliga antalet människor, med 
andra ord; genom en samlad bedömning av en handlings möjliga konsekvenser för alla som 
handlingen omfattar avgörs handlingens moraliska värde. Man vill helt enkelt välja det mest 
lyckade5 alternativet. Pragmatismen ser istället nytta som meningsfull verksamhet. För att förstå 
vad som ingår i begreppet meningsfull kan det vara bra att känna till att pragmatismen bygger på 
John Deweys (1859-1952) idé om att förvärvandet av kunskap kräver aktivitet och handling 
(Román, 2006). Dewey (1916/1999) menade att utbildning blir nyttig när den är meningsfull och 
engagerande för eleverna. Vidare menade Dewey att utbildningen även måste vara relevant för 
samhället och det arbetsliv som väntar eleverna efter avslutade studier. Han menade, i början på 
1900-talet, att det traditionella utbildningsidealet om bildning var odemokratiskt då det 
utestängde stora delar av befolkningen. Ett bättre alternativ hade istället varit en bred definierad 
yrkesutbildning som vilar på demokratisk och vetenskaplig grund. Med hjälp av en sådan 
utbildningssyn skulle man bättre kunna möta kraven på ett verklighetsförankrat och 
samhällsnyttigt utbildningsystem. Utilitarister och pragmatiker ser inte bara det nyttiga utan även 
det onyttiga. Román (2006) framhäver dock att det onyttiga i sig inte behöver vara något negativt. 
När man talar om onytta görs ofta associationer till lustfylld och rolig aktivitet som inte har några 
nyttofunktioner för samhället. Dessa aktiviteter, av vilka musik och musicerande är bra exempel, 
har dock ett inneboende värde vilket gör att de är nyttiga i stunden och därför behöver de inte 
kopplas till några andra nyttofunktioner. Häri ligger en paradox eftersom det onyttiga också är 
nyttigt just för att det är onyttigt. Utöver att det finns en nytta i det onyttiga så gör det moderna 
tänkandet kring nytta och onytta det nödvändigt att alltid argumentera för vad som är just nyttigt 
och onyttigt. Detta öppnar då upp för en mängd olika sorters nytta. På så sätt är utbildningens 
nytta flerfaldig och dessa olika ”nyttor” konkurrerar med och kompletterar varandra (Román, 
2006). Musikämnet kan alltså anses som onyttigt för samhället men nyttigt för individen just på 
grund av sin onyttiga karaktär. Samtidigt så måste nyttan, vilken den än är, konkurrera med nyttan 
av andra skolämnen. Detta gör, återigen, att nyttan med musikundervisningen alltid är relativ i ett 
organisatoriskt och samhälleligt sammanhang. 

Musikundervisning i en rationell värld 

Røyseng och Varkøy (2014) diskuterar med hjälp av två rationalitetsbegrepp; teknisk- och rituell 
rationalitet, musikämnets legitimitet och vad denna legitimitet i sin tur gör med 
musikundervisningen. Med ena foten i ett tekniskt rationalitetstänk lyfter de fram skandinavisk 
forskning som i allt större utsträckning pekar på att kulturen i samhället genomgått en 

                                                
 

5 Lycka ska i det här fallet förstås som nytta. 



 

 16 

instrumentaliseringsprocess där den blivit ett medel för att uppnå ekonomisk tillväxt. 
Instrumentalismen vill se allt och alla som verktyg för att nå nya mål i en tid då världen och 
människorna i den i allt större utsträckning ses som producenter, konsumenter och resurser för 
att uppnå ekonomisk tillväxt. Skolans roll i allt detta blir då att skapa användbara medborgare för 
samhället. Musik och musikundervisning kan genom instrumentalismens glasögon inte existera 
som ett mål i sig utan måste verka och leda till att andra mål uppnås. Røyseng och Varkøy 
kontrasterar detta till Hannah Arendts (1906-1975) handlingsbegrepp. Arendt (1958) menar att 
moderniteten har resulterat i att aktiviteter som producerar en produkt, som leder till ett mål 
utanför själva aktiviteten i sig, anses värdefulla. Arbete kan till exempel ses som en sådan aktivitet. 
Sociala aktiviteter som människor gör tillsammans, aktiviteter som Arendt kallar handlingar, blir 
enligt en sådan logik värdelösa då de inte producerar en produkt, målet med dem är istället 
aktiviteten i sig. Røyseng och Varkøy (2014) menar att för att lyckas med ständig måluppfyllelse 
vill instrumentalismen hela tiden hitta nya tekniker för att lyckas, därav namnet teknisk rationalitet. 
I skolan leder detta till att man släpper frågan om vad och varför och lägger fokus på frågan hur, 
vilket i sin tur påverkar undervisningen. 
 
Den andra foten ställer Røyseng och Varkøy (2014) i ett rituellt rationalitetstänk. De menar att 
det just i frågan om musikundervisning går att kritisera den tekniska rationalitetens 
förklaringsmodell. Den typen av rationalitet vill gärna bygga sin legitimitet på fakta och hållbara 
logiska argument men faktum är att det finns väldigt lite forskning som bevisar musikens effekter 
på samhället i stort. De studier som finns har kritiserats för att vara dåligt metodologiskt 
underbyggda eller driva en allt för stark ideologiskt färgad tes. Istället kan man, i enlighet med 
rituell rationalitet, argumentera för att musikundervisningens legitimitet bygger på en politisk 
övertygelse om musikens inneboende kraft. Den rituella rationaliteten sätter ritualen i centrum i 
form av en magisk process som förvandlar något till något annat. Ur ett rituellt 
rationalitetsperspektiv får musiken kvaliteter som gör gott. Den lär oss att leva och tolerant 
samexistera i ett mångkulturellt samhälle där vi samtidigt kan känna tillhörighet till vårt eget 
kulturella arv. Musikundervisningen är fortfarande ett verktyg men av annorlunda karaktär. 
Røyseng och Varkøy  (2014) menar att den tekniska- och rituella rationaliteten inte nödvändigtvis 
måste utesluta varandra. De kan mycket väl tänkas samexistera som parallella processer. 
 
I en rationell värld måste musikämnet leva upp till krav på nytta och måluppfyllelse. Detta gör att 
om musiken i sig inte anses vara ett tillräckligt värdefullt mål så måste den bidra till att nå andra 
mål som ligger utanför musikens område. Detta präglar givetvis sättet vi talar om musikens 
betydelse och vikten av musikundervisning i skolan. Vi vet att det genom historien funnits 
tänkare som velat se musikens värde i dess funktion i relation till andra ämnen. Man har bland 
annat sett olika på musikämnet som egen teori eller en praktisk motvikt till teoretiska ämnen. 
Någonting som också har nämnts i förbifarten är musikens roll som ett pedagogiskt verktyg och 
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musikundervisningens betydelse för andra skolämnen. Som redan nämnts ansåg de grekiska 
antika tänkarna att musik har en viktig roll att spela när det kommer till att förstå och ta till sig 
världen. Vi vet även att de tidiga kristna tänkarna såg på musik som ett viktigt verktyg under 
mässan för att närma sig det gudomliga. Även i modern tid diskuteras det kring musikens roll för 
lärande och det händer att det uppstår klyftor mellan de som anser att musik har ett inneboende 
värde och att musikundervisningens roll är att förmedla just detta och de som anser att musik 
mest är ett medel för lärande som kan stödja och i viss mån underlätta för andra mer akademiska 
ämnen. Det finns även de som ser någon form av medelväg mellan dessa två ståndpunkter. 
Eisner (2002) menar att utbildning i allmänhet har mycket att lära av de estetiska ämnena. Eisner 
anser att alla ämnen bör ses som en typ av konstform för att på så sätt dra nytta av de positiva 
aspekterna hos de estetiska ämnena. Han menar att det konstnärliga tänkandet öppnar upp för 
kreativt och flexibelt tänkande vilket möjliggör för elever att se flerdimensionellt på svar och 
lösningar. Eisner menar att det finns en fara i att läroplanen och lärarna har en allt för snäv syn på 
vad som är rätt och fel. En fråga kan ha många svar och det är viktigt att eleverna lär sig att tänka 
kreativt kring just problemlösning. Vidare menar Eisner att de mer akademiska ämnena tenderar 
att understimulera elevernas fantasi. Undervisning som aktivt arbetar för att aktivera ett 
fantasifullt förhållningssätt hos elever resulterar oftare i att eleverna ser på saker på ett annat sätt. 
I de estetiska ämnena handlar det inte enbart om att se saker och ting så som de är utan även så 
som de kan bli för att sedan använda sin fantasi för att nå dit. Detta menar Eisner att andra 
ämnen kan dra nytta av. Ett mer konstnärligt förhållningssätt hade även ökat möjligheten för att 
undervisningen resulterar i en inneboende tillfredställelse hos eleverna. Istället för att motiveras 
av yttre bekräftelse och belöningar i form av, för det mesta, betyg blir det möjligt för eleverna att 
känna lust och njutning inför lärandet i sig. 

Musikundervisningens problem 

Vi har nu fått en överskådlig bild av musikämnets och musikpedagogikens historia och lyft fram 
några moderna perspektiv på musikundervisningens legitimitet. I likhet med andra skolämnen har 
det sällan rått konsensus kring musikens värde och funktion för individen och samhället och än 
idag är musikundervisningens värde en ideologisk fråga som försöker att hålla jämn takt med den 
synen på skolan och kunskap som utrycks i läroplaner. Frågan om vad musikundervisningens 
värde är och vad detta värde fyller för funktion har svårt att få ett enhälligt svar eftersom ett 
sådant svar måste parera många utomstående krav. 
 
Det finns de som menar att problemet för musikämnet och musikundervisningen är att den 
saknar relevans utanför skolans värld och att musikundervisningen därför behöver bli bättre på 
att möta utomstående krav på anpassning till verkligheten och elevernas vardag utanför skolan 
(Regelski, 2009). Samtidigt finns de som motsätter sig detta och menar att utbildning har blivit en 
allt för demokratiserad domän, det vill säga att i takt med att, till exempel, lärarprofessionen har 
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fått stå tillbaka har andra intressen tagit plats och förändrat hur vi talar om utbildning. Idag 
präglas debatten om utbildning av ett fokus på lärande vilket gör att frågor om innehåll och syfte 
får stå åt sidan för frågor om resultat och hur lärande underlättas. I takt med detta syns ökade 
krav på mätbarhet och måluppfyllelse och frågan om hur utbildning ska gå till för att nå mål har 
skjutit undan frågorna om vad utbildningen består av och varför utbildningen är viktig, därför 
tenderar krav på måluppfyllelse tränga undan kritiska funderingar över om målen i sig är 
eftersträvansvärda (Biesta, 2015). I en värld där sådana processer fortgår samtidigt som 
musikämnets roll inte på långa vägar är förankrat hos alla inblandade parter blir det allt viktigare 
för de verksamma, det vill säga musiklärarprofessionen, att ha en stark tro och idé om vad 
musikämnets värde är samt vad ämnets kunskapsbidrag består av. Utan en sådan vision blir det 
allt svårare för musikämnet att konkurrera med andra ämnen om resurser och 
undervisningstimmar (Louth, 2018; Nyberg, 2016). Det finns de som vill dra sådana argument till 
sin spets och menar att det som verkligen behövs är en universell gemensam syn på musikämnet 
applicerbar i alla kulturella och nationella kontexter och sammanhang (Reimer, 1997). Biesta 
(2015) talar om utbildning i form av tre dimensioner eller domäner; kvalificering, socialisering och 
subjektifiering. Inom varje dimension finns det olika sätt att se på vad kunskap är och hur man på 
bästa sätt tar den till sig. Biesta menar att utbildningen idag är endimensionell, att det inom 
utbildningssystemet främst fokuseras på prestationer inom dimensionen kvalifikation, och detta 
leder till att de andra dimensionerna tar skada och att elevernas utveckling hämmas. Den 
överdrivna fokuseringen på utbildningens hur leder till att lärare gärna går in i en mekanisk roll i 
ett försök att lösa tekniska problem för att få utbildningen att rulla på (Louth, 2018). Syftet med 
utbildning måste enligt Biesta (2015) alltid stå i fokus när man talar om den, annars kan inte några 
beslut angående utbildningens innehåll eller hur till exempel relationen mellan lärare och elev ska 
se ut fattas. Biesta kritiserar även skolforskningen som han menar har ett endimensionellt 
förhållningssätt och därför i många fall blir missvisande när det kommer till utformningen av 
läroplaner och styrdokument för skolan. Istället förespråkar Biesta en starkare lärarprofession 
eftersom lärarna befinner sig mitt i praktiken och där möter nya problem som hela tiden behöver 
flexibla lösningar som styrdokument och forskning inte alltid kan bidra med. En stark 
lärarprofession stärker skolans roll och uppdrag men för att en sådan utveckling ska kunna äga 
rum behöver lärarna få utrymme att diskutera och utforska vad deras profession egentligen är så 
att de i sin verksamhet kan göra goda omdömen. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att de aspekter och dilemman rörande musikämnet 
och musikundervisningen som diskuterades redan under antiken än i dag är högst aktuella. 
Exempel på detta är diskussionen om musikens funktion för individ och samhälle, musikämnets 
relation till andra skolämnen samt motsättningar i synen på huruvida musikundervisning ska ha 
en praktisk eller teoretisk prägel. Precis som att skolans uppdrag med jämna mellanrum 
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omvärderas och anpassas till nya krav i ett föränderligt samhälle stöter musikundervisningen på 
olika hinder beroende på den samhälleliga diskursen rörande musik, estetik och utbildningens 
nytta som är rådande för stunden. Detta gör att Varkøys (1996) fem kategorier som nämndes 
inledningsvis, det vill säga: idén om musik som väg till kunskap, idén om musik som medel för bildning, idén 
om musikens socialt fostrande funktion, idén om barnet som skapande individ och idén om musikens konkreta 
nyttofunktion för andra skolämnen, blir relevanta både var för sig och i olika konstellationer genom 
historien och fortfarande är relevanta idag. 
 
Musikundervisningen ställs bland annat inför krav om att bidra med något ”nyttigt” och att passa 
in i ett rationellt samhälle där var sak kommer med en tydligt definierad funktion. Vad denna 
funktion innebär och vad som är det egentliga syftet med musikundervisningen är inte alltid 
självklart. Demokratiseringen av skolan, och lärarprofessionens försvagande kan ha bidragit till 
att syftet blivit ännu svårare att greppa. Nedan följer nu en genomgång av det musikpedagogiska 
forskningsfältet med ett urval av studier som anknyter till de teman och perspektiv som lyfts fram 
i bakgrunden ovan. För att återkoppla till studiens syfte att bidra med kunskap om hur 
musiklärare i grundskolans senare år ser på musikens och musikundervisningens funktion och 
värde samt hur deras syn relaterar till läroplanen, har studierna som tas upp i genomgången nedan 
en nära koppling till musiklärares uppfattning av musikundervisningens värde. Även lärares 
tolkning av, samt relation till, de mål och riktlinjer som dras upp i läroplanen och de 
styrningsmekanismer som används för att organisera musikundervisningen berörs. 
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Det musikpedagogiska forskningsfältet 

Det musikpedagogiska forskningsfältet är brett och till viss del spretigt eftersom det finns flera 
möjliga områden att bedriva intressant forskning på. En central och återkommande utgångspunkt 
är lärarnas och undervisningens relation till läroplanen. Detta har undersökts bland annat genom 
att titta på hur lärare uppfattar och tolkar de värden som uttrycks i läroplanen men även vilka 
faktorer som påverkar förutsättningarna för att uppnå läroplanens mål. Forskning bedrivs inte 
enbart med skolan som kontext, i vissa studier undersöks musiklärarutbildningen ur olika 
perspektiv, ofta genom att kartlägga hur utbildningen formar och påverkar musiklärare senare i 
deras yrkesverksamhet. I Sverige ses även kommunala kulturskolor och deras verksamhet som en 
intressant arena för forskning. 

Aktuella studier 

Nedan görs en översikt med nedslag främst i forskning om hur musiklärare ser på sin profession 
och sin yrkesverksamhet i relation till läroplanen samt deras uppfattning om vad som 
kännetecknar god musikundervisning. Sökning av relevant litteratur har skett i Google Scholar, 
Education Source samt Uppsala Universitetsbiblioteks databas med hjälp av följande sökord: 
music education/musikundervisning, knowledge/kunskap, legitimation/legitimering, curriculum/läroplan, teacher 
knowledge/lärarkunskap, musical knowledge/musisk kunskap/musikalisk kunskap. Genom att läsa 
abstract har sedan relevanta artiklar och studier identifierats för vidare läsning då de anknutit till 
frågor om musisk kunskap, musikens värde eller frågor om musikundervisningens organisatoriska 
förutsättningar inom skolan. Mycket litteratur har även hittats via så kallat kedjeurval, främst vid 
genomgång av referenslistor i akademiska avhandlingar inom fältet. Sökningen har resulterat i att 
ett antal trender i forskningen blivit mer eller mindre tydliga. I svensk forskning verkar skolans 
decentraliseringsprocess ta stort fokus. Forskningsfrågor och analyser kretsar ofta kring 
läroplanens styrningsmekanismer och musiklärarnas förhållningssätt till dessa samt 
musikundervisningens möjligheter och begränsningar. Globalt sett kan man se att frågan om 
teoretisk och praktisk kunskap får mycket utrymme men även hur musiklärare förhåller sig till 
samhälleliga krav på relevans i undervisningen. Till exempel har många undersökningar gjorts på 
hur man förhåller sig till en allt större efterfrågan på populärkulturella inslag samt hur man 
parerar mediernas inflytande över hur ungdomar brukar och förhåller sig till kultur. Nya Zeeland 
tycks vara ett av de länder där det globalt sett bedrivs mycket musikpedagogisk forskning med 
fokus på bland annat frågor om styrning i skolan. Därför är Nya Zeeland, och i synnerhet en 
forskare vid namn Graham McPhail, särskilt synliga i följande avsnitt. 
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Forskningsstudierna har strukturerats under tre rubriker som alla återkopplar till det valda syftet 
att bidra med kunskap om hur musiklärare i grundskolans senare år ser på musikens och 
musikundervisningens funktion och värde samt hur deras syn relaterar till läroplanen. 

Musikundervisningens legitimitet 

Legitimitet kan skapas och upprätthållas på många olika sätt. I en samhällelig kontext så brukar 
lagtext vara en stark indikator på vad som ses som legitimt eller inte. Heimonen (2006) har i en 
studie undersökt hur man genom tolkningen av lagtext kan spåra musikundervisningens 
legitimitet. Studien visade att det i de nordiska länderna finns en stark uttryckt rätt till 
musikundervisning i lagstiftningen. I och med detta finns det en rätt till ett särskilt innehåll, vilket 
i sin tur indikerar två olika typer av värden knutna till musikundervisningens legitimitet. Å ena 
sidan finns så kallade inre, själv-legitimerande, värden så som välmående och möjligheten att 
kunna utrycka sin personlighet. Å andra sidan finns yttre värden kopplade till ett externt mål så 
som att stärka en nationell musikexport för att kunna bidra till samhällsekonomin. De inre och 
yttre värdena går även att dela upp i tre nivåer i form av; utbildandet av professionella musiker, 
artistiskt självuttryck och upprätthållandet av kulturella värden. Musikundervisningens rättsliga 
status är påtaglig i de nordiska länderna men trots detta så utmanas den av minskade ekonomiska 
anslag och antal undervisningstimmar i skolan, något som kan beror på att de inre värdena ofta 
behöver ge plats för de yttre och att det i många fall är svårt att koppla ett musikens egenvärde till 
mätbara syften och mål. 

 
Många studier visar att musikundervisningen ofta får ta rollen som bärare av mjuka värden i en 
värld där hårda värden är det som räknas och anses utgöra normen. Med andra ord; 
musikundervisning ses ofta som en form av rekreation och har därför svårt att konkurrerar med 
andra ämnen som anses bära med sig verklig och användbar kunskap. Musikämnet måste därför 
förhålla sig till andra ämnen för att kunna hitta sin plats i skolan. Lindgren (2006) har i sin 
avhandling undersökt hur musiklärare och skolledare i grundskolan beskriver sin verklighet, det 
vill säga skolans estetiska verksamhet, och hur detta kan problematiseras. Med utgångspunkten 
att skolan och dess aktörer använder sig av olika strategier för att producera och upprätthålla 
kunskap menar Lindgren att den estetiska verksamheten är något som skapas, organiseras och 
förändras i språklig interaktion. Med hjälp av diskursanalys visar Lindgren på en rad olika 
diskurser som alla har olika sätt att legitimera undervisning i estetiska ämnen i skolan. Lindgren 
menar att aktörerna inom skolan förhåller sig till en hierarkiskt ordnad norm om vad som anser 
vara det normala. För att kunna förhålla sig till normen använder man sig av motsatspar som till 
exempel bra-dålig, rolig-tråkig, teoretisk-praktisk, musikalisk-omusikalisk. Genom att förhålla sig 
till dessa strävar lärare och skolledare efter att förhålla sig till och passa in i normen om det 
normala och den estetiska verksamheten har som syfte att hjälpa eleven med att närma sig samma 
norm. Man talar bland annat om estetisk verksamhet som en sorts kompensation för brister hos 



 

 22 

barn med specifika behov genom att till exempel lyfta ”problembarns” estetiska begåvning. Den 
estetiska verksamheten ger alltså dessa barn en arena där de kan få utvecklas. Den kan även 
fungera som en förstärkning för barn med inlärningsproblematik. Estetisk verksamhet ses även 
som ett lustfyllt komplement till andra ämnen, man menar helt enkelt att musikämnet är roligare 
än andra ämnen. Estetisk verksamhet ses även som praktisk och bidrar således till en balans med 
de mer teoretiska ämnena. Genom att använda sig av sådana här kategoriseringar lyckas aktörerna 
inte bara legitimera den estetiska verksamheten utan även sig själva. Musikläraren har ett värde i 
att vara en icke-teoretiker och konstnär. Sammanfattningsvis visar Lindgrens (2006) studie att 
man inom den estetiska verksamheten i skolan uppehåller sig mycket kring nyttan av 
musikundervisningen. Eleven ska känna lust och glädje inför estetisk verksamhet och den anses 
erbjuda aktiviteter för tilläggning av kunskap. 
 
Studierna ovan visar således att musikens så kallade egenvärde ofta har svårt att ta plats och bli 
synligt. Musikundervisningen jämförs ofta med andra ämnen och behöver förhålla sig till dessa 
för att kunna positionera sig på ett lämpligt sätt. Skolan har som sagt blivit en allt mer 
demokratiserad domän där många olika viljor och intressen tillåts att ta plats. Detta gör att man 
kan argumentera för att musikundervisningens positionering beror på ett ökat inflytande från, 
bland annat, arbetsmarknaden och ekonomiska intressen i skolan som sätter höga krav på 
mätbara resultat och kunskaper som kan bidra till ekonomisk tillväxt. Frågan är vad som skulle 
hända om en starkare lärarprofession fick chansen att påverka skolans innehåll och hur synen på 
musikundervisningens värde då skulle se ut. 

Musikundervisningens mål och syfte 

Som en del av sin avhandling har Sandberg (1996) analyserat och kategoriserat musiklärares 
ämnessyn och pedagogiska intention. Sandbergs analys bygger på svaren i en nationell 
utvärdering som utfördes under åren 1987-1994 av Musikhögskolan och Högskolan för 
lärarutbildning i Stockholm. Utvärderingen hade som mål att undersöka hur läroplanens mål 
konfronteras med lärares grundsyn och pedagogiska intentioner och hur detta i sin tur påverkar 
och formar musikundervisningens faktiska villkor och gestaltning. Svaren på frågan om vilka som 
enligt lärarnas mening är musikundervisningens främsta uppgifter har Sandberg i sin analys delat 
upp i fyra svarskategorier: personlig och social utveckling, bestående värden och ideal, musikaliska kunskaper 
och färdigheter samt musikalisk kommunikation och upplevelse. De lärarutsagor som kategoriserats in 
under personlig och social utveckling framhäver glädjen i det gemensamma musicerandet. Här ses 
inte musiken som ett mål i sig utan undervisningens huvudsyfte är istället att stärka elevers 
självförtroende och självkänsla genom positiva gemensamma upplevelser där eleverna kan känna 
sig fria att våga sjunga och spela inför varandra. Gemensamma musikupplevelser anses även träna 
perception, koncentration, kroppsuppfattning och självdisciplin och vara behjälpligt när det 
kommer till att befästa kunskaper i andra ämnen. Musikundervisningen kan även erbjuda en arena 
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för elever som är svaga inom andra ämnen. Under kategorin bestående värden och ideal återfinns 
lärarutsagor som betonar det musikaliska kulturarvet och vikten av att bevara musiktraditioner 
och att erbjuda ett alternativ till modern populärkultur genom att lägga ett större fokus på till 
exempel den svenska visskatten och psalmer och lära eleverna att uppskatta klassisk musik. 
Utsagorna under den här kategorin har även en tendens att värdera vad som är bra och dålig 
musik och vill att eleverna ska lära sig att skilja mellan vad som anses som god musik och det som 
enligt lärarna anses vara skräpkultur. Den tredje kategorin kallar Sandberg för musikaliska 
kunskaper och färdigheter. Här betonas en grundrepertoar med både svensk och utländsk musik 
samt grundläggande kunskaper och färdigheter nödvändiga för att kunna skapa egen musik. Det 
kan till exempel röra sig om kunskaper om olika instrument men även takt, rytm, melodi samt 
notläsning och musikaliska begrepp. Musiken är ett mål i sig och undervisningen ska 
huvudsakligen syfta till att ge eleverna en allmänbildning i musik som inspirerar dem till fortsatt 
aktivt musicerande utanför skolan. Den fjärde och sista kategorin, musikalisk kommunikation och 
upplevelse, består av lärarutsagor som vill se musiken som ett uttrycksmedel som ger positiva och 
intresseväckande upplevelser. Målet är att eleverna ska komma i kontakt med olika slags musik 
för att på så sätt kunna förstå musik från andra kulturer än den egna. Musikundervisningen ses 
som en motpol till andra mer teoretiserande skolämnen där eleven får möjlighet att fördjupa sina 
musikupplevelser genom att diskutera och uttrycka känslor, åsikter och relationer. 
 
Det finns således en stor spridning i lärarkårens uppfattningar om vad musikundervisningens 
syfte bör vara samt en oklarhet i vad som är musiklärarens roll. I en studie av Georgii-Hemming 
och Westvall (2010) tillfrågades svenska musiklärarstudenter hur de såg på sin pågående 
utbildning och huruvida den räcker till för att förbereda dem inför ett kommande arbetsliv som 
verksamma musiklärare. Studenterna svarade att de såg vissa brister som även märktes av ute på 
skolorna när de gjorde praktik i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En problematik 
som studenterna identifierat var att skolorna har stora problem när det kommer till att tillämpa 
läroplanen i undervisningen vilket resulterar i att de inte lever upp till de uttryckta demokratiska 
idealen och värderingarna. I och med decentraliseringen av skolan har en djup förankring i 
läroplanen blivit allt viktigare för att kunna garantera en jämlik undervisning. Detta gäller i 
synnerhet för musikundervisningen då lärarens bakgrund och erfarenheter kan få stora 
konsekvenser för undervisningens kvalitet och innehåll. Traditionellt sett har musiklärare haft en 
stark musikeridentitet som i många fall till och med ansetts vara viktigare än deras identitet som 
lärare. Lärarens erfarenheter och bakgrund har fått spela en större roll för musikundervisningen 
än i andra ämnen vilket kan vara något väldigt positivt men samtidigt finns risken att läraren gör 
avgränsningar som gör att eleverna går miste om viktiga aspekter (Georgii-Hemming & Westvall, 
2010). Liknande resultat har framkommit i nyazeeländska studier där läroplanen och den 
pedagogiska praktiken präglas av konstruktivism medan den statliga diskursen är mer 
instrumentell. McPhail (2012) har där sett att läroplanen ger lärarna stor frihet när det kommer till 
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att utforma sin undervisning samtidigt som det ställs mycket krav utifrån, bland annat på att väva 
in populärkulturella inslag. Detta gör att lärarna upplever att de för sig själva behöver omskapa 
läroplanen vilket är svårt då det råder en viss förvirring kring vem som faktiskt är bäst lämpad att 
göra just detta. I slutändan blir undervisningen ofta ojämlik då utformning och innehåll kan se 
väldigt olika ut i olika delar av landet vilket resulterar i att eleverna inte får tillgång till ett 
gemensamt kunskapsurval (McPhail, 2012). Vilken typ av undervisning du får beror helt enkelt i 
hög grad på vilken lärare du har. Studenterna i Georgii-Hemming och Westvalls (2010) studie 
ville även rikta ett större fokus mot elevens förståelse av sin egen roll när det kommer till musik 
samt låta undervisningen i större utsträckning vara projektbaserad för att kunna sätta in den 
individuella upplevelsen i en social kontext och stärka elevernas band till musisk aktivitet. 
Populärkulturella inslag, som är vanligt förekommande när man försöker skapa relevans i 
undervisningen, är något som studenterna gärna ville jobba mer med men samtidigt behålla ett 
kritiskt förhållningssätt till. Studenterna uttryckte bland annat att musik är mer än det som syns 
och hörs i media och menade att musik är en speciell form av mänsklig kunskap som alla genom 
en inkluderande musikundervisning bör kunna ta del av. Musik ansågs vara något som man 
företar sig i aktiv strävan efter utveckling, inte något passivt fritidsintresse. 
 
Frågan om musikundervisningens syfte är inte bara en fråga om vad utan även en fråga om för vem. 
I Nya Zeeland har en utveckling skett där läroplanen har fått en allt mer inkluderande prägel och 
för landets musikundervisning innebär detta att de teoretiska kunskaperna har fått ge plats åt en 
mer praktisk inriktad undervisning. Detta har visat sig få negativa konsekvenser för de elever som 
efter avslutad grundskola vill söka sig vidare till en högre akademisk musikutbildning. I en ny 
studie visar McPhail (2019) att universitetsstudenter som studerar musik anser att den 
musikundervisning de erbjudits tidigare inte lyckats med att förbereda dem tillräckligt för högre 
akademiska musikstudier. Majoriteten av studenterna som tillfrågats i studien anser att det 
framförallt finns en brist på kunskaper som man kan användas som verktyg för att påverka sin 
omvärld och tillgodose sig mer kunskap som annars förblir låst och utom räckhåll. Musikteori 
kan vara ett exempel på en sådan kunskap som med ett annat begrepp kallas för powerful knowledge. 
McPhail (2019) menar att man i hopp om att göra läroplanen och musikundervisningen 
demokratisk och tillgänglig för alla riskerar att förenkla och ta bort element som anses för 
abstrakta och svåra för alla elever att förstå och kunna ta till sig. Vidare menar McPhail (2019) att 
detta är ett problem då man istället borde se över hur sådana element lärs ut och att mer 
avancerade element i musikundervisningen kan behöva integreras i undervisningen på ett sådant 
sätt att de överbryggar elevernas motivationshinder. 
 
Studierna ovan visar alltså att det finns en ganska stor spridning i musiklärarkåren när det 
kommer till vad som uppfattas vara musikundervisningens värde och syfte. Detta kan dels 
förklaras av att musiklärare ofta dras med dubbla identiteter, den som musiker och den som 
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lärare, och dessa kan hamna i konflikt med varandra. Läroplanen verkar också vara en viktig 
faktor, dels då lärarna upplever att den är svår att förhålla sig till på grund av att den är allt för 
öppen för tolkning om vad som är viktigt och därför ska ingå, men också då den kan strama åt 
och utestänga viktiga element i undervisningen. Musikämnet är mer komplext än vad man kanske 
tror vid första anblick och rymmer en rad olika kunskaper och färdigheter som var och en är 
viktiga för ämnet och undervisningen. 

Musiklärares relation till läroplanen 

Som redan har nämnts så är läroplanens påverkan och skolans förhållningssätt till den samma ett 
centralt tema i den musikpedagogiska forskningen. Zandén och Thorgersen (2015) har i en studie 
intervjuat tio svenska musiklärare angående förändringar som uppstått i och med den nya, mer 
explicita, läroplanen. Syftet med studien var att undersöka hur musiklärare uppfattar effekterna av 
den nya kursplanen för musikämnet och det nya betygsystemet i årskurserna 5-7. Lärarna fick 
frågor om hur deras praktik förändrats och hur de såg på de nya kunskapskraven. Studien visar 
att även om den nya kursplanen anses vara ett viktigt styrdokument, som är enklare och tydligare 
än sina föregångare, så har ett fokusskifte ägt rum bort från kreativ och experimentell 
undervisning mot mer mätbara resultat och dokumentation. Läroplanen anses vara för smal vilket 
gör det övergripande syftet svårt att förstå och de överlag kvantitativa kunskapskraven som ställs 
upp är i många fall tvetydiga. Kriterierna är tydliga att följa när det kommer till 
bedömningsarbetet men är komplicerade att använda i samtalet med eleverna. Kunskapskraven är 
så många att undervisningen börjat präglas av att eleverna ska bocka av punkter på en lista istället 
för att ägna sig åt att skapa musik. Eleverna riskerar att hamna i ett överdrivet fokus på 
betygskriterier och de kvalitativa aspekterna i undervisningen blir då lidande. Lärarna ansåg även 
att betygen tar bort det kreativa och njutningsbara i musikämnet och riskerar att skada elevernas 
självkänsla då yngre barn har svårt att skilja på vad de är och vad de kan. 
 
Liknande resultat kan ses i Kina där Yu och Leung (2019) i en studie har undersökt hur kinesiska 
musiklärare förstår och tolkar en ny läroplan med starkt fokus på estetik som 
musikundervisningens kärna. Yu och Leung (2019) antog att estetik som begrepp skulle vara allt 
för abstrakt och svårtolkat för lärarna att ta till sig vilket skulle resultera i spridda utfall i deras 
undervisningspraktik. Det visade sig dock att lärarna överlag inte hade några problem att förstå 
de tankar och idéer som den nya läroplanen ville förmedla, även om det fanns en viss differens 
mellan lärarnas tolkningar beroende på deras egna uppfattningar och erfarenheter, men de hade 
svårt att på ett effektivt sätt omsätta dessa idéer till praktik. Detta menade lärarna främst berodde 
på externa faktorer som till exempel för lite resurser. Yu och Leung (2019) menar att 
musikundervisningen i kinesiska skolor inte är särskilt prioriterad, varken av elever, föräldrar eller 
skolledningar. En möjlig anledning till detta kan vara att musik enbart anses besitta rent estetiska 
värden som inte fyller några andra funktioner än ren rekreation. Man har på samhällsnivå svårt att 
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ta till sig tanken att musikundervisningen kan erbjuda en plats för lärande som är något mer än en 
möjlighet för utveckling av ett fritidsintresse eller förberedande för en framtida musikalisk karriär. 
Så länge som musikundervisningens låga status fortlever kommer förändringsarbete att försvåras. 

 
Här ser vi fortsatta forskningsexempel på läroplanens påverkan på musiklärares arbete och hur 
musikundervisningen uppfattas. Främst framträder kanske läroplanens tillkortakommanden och 
bristen på konkreta verktyg som lärarna kan använda för att nå de uppsatta målen. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man efter en genomgång av forskningsfältet peka på vissa övergripande 
trender. För det första så berör majoriteten av den befintliga forskningen till stor del lärares 
lärarpraktik och deras syn på god musikpedagogik, det vill säga vad som ska ingå i undervisningen 
och hur undervisningen ska gå till. Mindre fokus har lagts på uppfattningar om 
musikundervisningens varför. Det finns en kunskapslucka när det kommer till 
musikundervisningens egentliga värde och vad som är musikens så kallade essens eller själ. Har 
musiklärare en uppfattning om vad detta egentligen är och hur ser de på musikundervisningens 
värde i relation till denna musikens essens eller själ? 
 
För det andra så pekar flera studier på att musiklärare har vissa svårigheter i att förhålla sig till en 
läroplan. Musiklärare ser i vissa fall på läroplanen som en form av förtryck där vissa former av 
värden, kunskaper och färdigheter utestängs, och i andra fall förvirras de av vad som anses vara 
för löst formlurade ramar och allt för stort utrymme för egen tolkning av innehållet. Argument 
för att lärarkåren borde ha en samlad och gemensam uppfattning om musikundervisningens 
egentliga värde finner stöd i att detta skulle kunna erbjuda ett starkare försvar av 
musikundervisningen mot en förtryckande läroplan eller skapa ordning och tydlighet kring 
undervisningens syfte och innehåll i de lägen där läroplanen enligt lärarna inte ger tillräckligt 
tydliga svar. Frågan återstår om en sådan samlad uppfattning bland lärarna finns idag samt hur 
den kommer till uttryck och står sig i förhållande till läroplanen. Vidare är det även intressant att 
fråga sig om en samlad uppfattning överhuvudtaget är önskvärd. 
 
Att, så som är studiens syfte, bidra med kunskap om hur musiklärare i grundskolans senare år ser 
på musikens och musikundervisningens funktion och värde samt hur deras syn relaterar till 
läroplanen, finner alltså stöd och relevans både i de forskningsresultat som redovisats ovan men 
även den kunskapslucka som de lämnar efter sig. I förlängningen knyter syftet även an till lärarnas 
uppfattningar om vad som kännetecknar musisk kunskap och musiskt lärande, och det språk de 
använder för att sätta ord på detta. För att uppnå syftet med studien är det nödvändigt att dels 
analysera och tolka rådande läroplans förhållningsätt till musikens värde och 
musikundervisningens funktion samt musiklärarnas uppfattning av det samma. Nedan följer nu 
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en genomgång av studiens teoretiska utgångspunkter och de begrepp som kommer att användas i 
studiens analyser.  



 

 28 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna uppfylla syftet att bidra med kunskap om hur musiklärare i grundskolans senare år 
ser på musikens och musikundervisningens funktion och värde samt hur deras syn relaterar till 
läroplanen, behövs teoretiska verktyg som gör det möjligt att jämföra uppfattningar om musikens 
värde hos lärare och läroplan samt synliggöra tendenser och mönster bland dessa uppfattningar. I 
studien kommer Bennet Reimers (1932-2013) musikpedagogiska filosofi med tillhörande begrepp att 
användas. Reimers filosofi har sin grund i estetik och bygger på begrepp lånade från Leonard B. 
Meyer (1918-2007). Reimer använder och utvecklar Meyers begrepp för att skapa ett spektrum av 
kategorier som i sin tur visar på skillnader i uppfattningar om vad som är musikens värde, eller 
rättare sagt musikens kärna eller väsen. Reimer själv väljer att kalla detta väsen för musikens essens.  

Ett globalt perspektiv på musik 

Reimer (1989) anser att det saknas en gemensam övertygelse och ett gemensamt språk om vad 
som är musikens och musikundervisningens egentliga värde. Han menar att en splittrad och svag 
övertygelse riskerar att göra argumentationen från musiklärarprofessionens sida ytlig och allt för 
tekniskt inriktad (jfr Røyseng & Varkøy, 2014; Louth, 2018). I förlängningen kan detta leda till en 
utarmning av hela musikämnet och musikens värde riskerar då att försvinna helt och hållet. 
Reimer vill helt enkelt samla musiklärarprofessionen under en enande filosofi som kan ligga till 
grund för en global musikundervisning och som kan sätta ord på musikens inre värden som han 
menar många har en känsla för utan att riktigt kunna uttrycka. Här är det på sin plats att redan 
inledningsvis påpeka att Reimers filosofi i den här studien inte kommer att användas på det 
normativa sätt som Reimer själv förespråkar. Begreppen kommer i studien användas som 
likvärdiga kategorier utan inbördes rangordning, eller någon annan form av värdering, för att 
beskriva och jämföra studiens resultat. Anledningen till att Reimers filosofi och de begrepp som 
hör till ändå har valts att användas i studien är för att de ger ett överskådligt och tydligt spektrum 
där många olika förhållningssätt till musikens värde och musikundervisningens funktion ryms. 

Estetik som musikpedagogisk filosofi 

Reimer vill som sagt se en enad övertygelse om vad som är musikens, och i förlängningen 
musikundervisningens, värde och menar att detta kan åstadkommas genom att låta en global 
filosofi grundad i estetik diktera förhållningssättet till musikämnet och undervisningen av det 
samma. Reimers filosofi ska ses som en reaktion mot det praktiska nyttotänkandet som han 
menar har fått ligga till för stor grund för argumentationen kring musikundervisning i skolan. 
Reimer anser att musikundervisningen allt för ofta används som ett verktyg i en strävan efter mer 
generella pedagogisk mål. Musiken har ett eget inneboende värde och musikundervisningen ska, 
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enligt Reimer, således bottna i detta speciella värde för människan. Reimer menar att 
musikpedagoger ofta saknar förståelse för vad musik egentligen är och dess estetiska värden. En 
förståelse för detta är nödvändig om musikundervisningen verkligen ska kunna fylla en funktion 
som musikalisk och estetisk fostran (Varkøy, 1996). 
 
Estetikens fält är brett. För att kunna hitta ett estetiskt perspektiv som lämpar sig för syftet att 
finna en enad övertygelse sätter Reimer (1989) upp ett antal kriterier. Först och främst 
argumenterar han för ett selektivt val just på grund av estetikfältets bredd och långa historia, det 
är viktigt att det perspektiv som väljs speglar just musikundervisningens problem men för den 
sakens skull inte utestänger andra konstarter. För det andra måste det estetiska perspektivet vara 
tillräckligt brett för att omfamna alla aspekter av musik och musikundervisning samtidigt som det 
lyckas vara fokuserat och konkret. Perspektivet måste givetvis kunna implementeras i 
musikundervisningen och vara relevant för samhället i stort. Reimer anser sig ha hittat allt detta i 
Leonard Meyers estetiska teori. Meyer (1956) målar upp ett spektrum för synen på musikens 
värde. I spektrumet ingår två motpoler, två extremer, som har skilda synsätt när det kommer till 
var man hittar musikens värde. Referensialismen är den delen av spektrumet som anser att musikens 
värde ligger utanför musiken själv. För att förstå och uppskatta ett verk behöver man således se 
till verkets kontext och idén eller tanken bakom verket. På motsatt sida hittar man den absoluta 
formalismen som anser att musikens värde är helt och hållet inneboende och avskuret från alla 
former av kontext och bakomliggande motiv. Något förenklat kan man säga att i mitten av dessa 
två motpoler hittar man ett tredje synsätt, expressionismen. Expressionismen är på sätt och vis 
besläktad med den absoluta formalismen med den skillnaden att formalister ser musikens värde 
som något rent intellektuellt kopplat till förståelsen och uppfattningen om ett verks inre 
musikaliska kvaliteter och samband medan expressionisterna argumenterar för att samma inre 
kvaliteter och samband är starkt kopplade till upplevelsen av andra mänskliga känslor. På så sätt 
finns även släktband mellan expressionismen och referensialismen. Meyer menar att alla 
referensialister i någon mån är expressionister men att alla expressionister inte är referensialister, 
därför vill Meyer dela upp expressionismen i två läger. Å ena sidan de referensiella expressionisterna 
som menar att en förståelse för musikens inre kvaliteter och samband måste bygga på en 
koppling till en kontext och yttre värden, och å andra sidan de absoluta expressionisterna som inte ser 
en kontext och yttre värden som en nödvändighet för att förstå och ta till sig av musikens inre 
kvaliteter och samband. Den absoluta expressionismen är den delen av expressionismen som 
Reimer själv väljer att anamma i sin filosofi och i Figur 1 nedan illustreras hur de tre synsätten 
förhåller sig till varandra: 
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Figur 1. Synsätten i Reimers musikpedagogiska filosofi 
 
Nedan följer nu en närmare genomgång av hur Reimer (1989) beskriver synsätten/begreppen 
referensialism, absolut formalism och expressionism, några exempel på hur dessa kan komma till utryck i 
musikundervisning samt hur begreppen kommer att tillämpas i denna studie. 

Referensialism 

Sett ur ett referensialistiskt perspektiv hittar man alltså ett konstverks6 mening och värde utanför 
själva konstverket. För att kunna förstå och ta till sig konst måste man vända blicken mot den 
kontext som det aktuella verket blivit till i och förstå de idéer, tankar och händelser som ligger 
bakom och har anknytning till skapandet av verket. Sett ur detta perspektiv bli således musiken 
framgångsrik när den lyckas få åhöraren att anknyta till en erfarenhet som i sig inte är musisk. 
Även om värdet och meningen ligger utanför verket så besitter ett konstverk inre egenskaper som 
genom en viss komposition kan vidarebefordra verkets yttre betydelse. I fallet med musik skulle 
detta innebära att till exempel ett musikstyckes rytm och melodi sammanställs på så vis att ett 
yttre budskap kan tydliggöras och förmedlas. Referensialismen ser känslornas roll i konst som att 
konstverk ska förmedla tydliga känslor som är lätta att utmärka och förstå, annars blir 
konstverket dekadent och oanvändbart. Socialistisk realism skulle kunna sägas vara ett av de mest 
extrema exemplen på referensialism där konst ses som ett verktyg för social och politisk 
måluppfyllelse. I Sovjetunionen, där den socialistiska realismen var dominerande, sågs konsten 
som ett sätt att utbilda arbetarna och ett viktigt verktyg i arbetet med att uppfylla satens mål och 
funktion. Enligt socialistisk realism saknar ett konstverk värde om det inte lyckas med att 
förmedla ett tydligt budskap. All typ av försköning ska enbart syfta till att göra det förmedlade 

                                                
 

6 Konstverk ska här, och hädanefter, förstås som ett verk av någon form av konstnärlig karaktär. Det kan 
alltså både röra sig om ett verk i form av en målning, skulptur, musikstycke eller annat. Reimer lägger vikt vid 
att de begrepp och kategorier som används i hans filosofi ska kunna appliceras på all typ av konst, inte enbart 
musik, även om det i denna studie, liksom för Reimer själv, är just musik som är den fokuserade 
konstformen. 
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budskapet mer levande (Reimer, 1989). I Figur 2 nedan illustreras processen som enligt 
referensialismen skapar ett konstnärligt värde. Konstverket befinner sig i och förhåller sig till en 
konstnärlig och/eller kulturell kontext men för att förstå dess värde behöver man se utanför 
verket och denna kontext. Konstverket söker alltså sitt värde utanför sig själv och sin kontext. 

 
Figur 2. Konstens värde enligt referensialism (fritt tolkad ur Reimer, 1989) 
 
Referensialismen drar tanken om konst och musik som en form av kommunikation till sin spets. 
Vid studiet av musik är det de utomstående elementen som musiken refererar till som är 
intressanta och man försöker därför relatera musiken till ett större icke-musiskt sammanhang. 
Några exempel på sådana pedagogiska inslag kan vara att lägga stor vikt vid olika analyser av 
musik med fokus på ordens mening i en sångtext eller sökandet efter ett budskap i ett 
musikstycke. Ett annat exempel kan vara att man vill relatera musik till andra konstuttryck genom 
att addera en berättelse eller en bild till ett musikstycke eller på annat sätt jämföra konstverk med 
varandra för att försöka hitta likheter och skillnader i vad de uttrycker och förmedlar. Reimer 
(1989) menar att det med en sådan pedagogisk praktik finns en risk att värdet med 
musikundervisning blir icke-musiskt, musiken blir mer till ett pedagogiskt verktyg för att söka 
kunskap än en kunskap i sig. Musikens inneboende värde börjar då handla om att göra elever till 
”bättre människor” genom att ge dem verktyg för att utforska världen, uttrycka känslor, stärka 
deras moral och på ett meningsfullt sätt uppfylla deras sociala behov. 

Absolut formalism 

I andra änden av spektrumet står den absoluta formalismen som en motpol till referensialismen. 
Ur ett absolut formalistiskt perspektiv ses ett konstverks värde som en del av de konstnärliga 
kvaliteterna eller egenskaperna. Ett konstverks värde och mening hittar man således genom att 
stänga ute omvärlden och enbart se till inneboende kvaliteter, vilket i musikens fall gör värdet helt 
väsensskilt från allt icke-musikaliskt. Upplevelsen av konst kallas inom den absoluta formalismen 
för en estetisk känsla och denna känsla är helt unik, det vill säga att det inte går att relatera 
konstupplevelsen till någon annan mänsklig upplevelse. Till skillnad från referensialismen som 
ändå tillskriver känslouttryck i konsten en viss betydelse så menar den absoluta formalismen att 



 

 32 

andra mänskliga känslor inte har något med konst och upplevelsen av denna att göra. Även om 
konstupplevelsen är helt unik så är det inte omöjligt att dra paralleller mellan ett konstverk och 
yttre värden och/eller kontext men dessa värden är i sig helt irrelevanta för konstverkets 
betydelse (Reimer, 1989). Detta illustreras i Figur 3 nedan. Varken den konstnärliga och/eller 
kulturella kontexten eller andra utomstående faktorer spelar egentligen någon roll för 
konstverkets inneboende värde. Konstverket söker sitt värde inom sig själv. 

 
Figur 3. Konstens värde enligt absolut formalism (fritt tolkad ur Reimer, 1989) 
 
Anhängare av den absoluta formalismen har en snäv syn när det kommer till vem som kan delta i 
den ”sanna” konstupplevelsen och menar att de flesta helt enkelt inte kan förstå eller ta till sig 
den estetiska känslan. Istället tolkar majoriteten konstupplevelsen utifrån yttre värden vilket för 
dem bort ifrån den verkliga konstnärliga förståelsen och den estetiska känslan. Vid studiet av 
musik är det de inneboende elementen som är av vikt vilket resulterar i att pedagogiska inslag 
utgår från musiken som en disciplin och lägger fokus på att eleverna ska tillgodose sig 
information och öva upp sina musikaliska förmågor. Man anser att studiet av det fundamentala, i 
sig självt, är berikande och kan transportera eleverna från den verkliga världen in i en rent estetisk 
värld. Ett sådant synsätt kan anklagas för att bära med sig elitistiska drag och faktum är att det 
inom den absoluta formalismen finns en tanke om att utbilda de få för att underhålla massorna. 
Man menar att verkliga framsteg inom studiet av musik inte är möjligt för alla och därför är det 
väldigt få som har en faktiskt nytta av musikundervisningen. Man drar en gräns mellan seriös och 
oseriös musikundervisning och menar att det för de flesta eleverna räcker med en mindre seriös 
undervisning som betonar det trevliga och roliga i musiken utan att fördjupa sig då verkligt 
lärande ändå inte kommer kunna äga rum (Reimer, 1989). 

Absolut expressionism 

Expressionismen, och i synnerhet den absoluta varianten av den, är där Reimer placerar sig själv 
och grundar sina argument för en gemensam filosofi. Den absoluta expressionismen hamnar som 
sagt i mitten på spektrumet mellan referensialism och absolut formalism och lånar därför inslag 
från de båda motpolerna. Tanken om konstens inneboende mening och värde hämtas från den 
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absoluta formalismen, en absolut expressionist menar att man måste se till ett konstverks 
uppbyggande delar och kvaliteter för att skapa sig en förståelse men för den sakens skull är inte 
kontexten irrelevant. Kontexten, utomstående värden och förståelsen av detta kommer att 
påverka individens konstupplevelse. I likhet med referensialismen menar den absoluta 
expressionismen att ett konstverk alltid är större än sina delar och på så sätt har yttre faktorer en 
möjlighet att påverka. Man menar även att konst alltid anspelar på känslor och att 
konstupplevelsen knyter an till andra former av mänskliga upplevelser, men konstens värde är 
trots detta alltid större än kontexten den existerar i (Reimer, 1989). Detta illustreras i Figur 4 
nedan. Konstverkets värde påverkas av såväl sin kontext och andra utomstående värden eftersom 
dessa påverkar själva upplevelsen av verket. Konstverket söker dock sitt värde inom sig själv. 

 
Figur 4. Konstens värde enligt absolut expressionism (fritt tolkad ur Reimer, 1989) 
 
Den absoluta expressionismen ser musikundervisningens värde i att den erbjuder unika 
meningsfulla kognitiva erfarenheter som är nödvändiga för att förstå vad det är att vara mänsklig. 
Musik är inte en form av kommunikation eller ett rent uttrycksätt (så som referensialismen 
menar) då den inte är beroende av en bestämd och logisk ordnad symbolik. Musik är istället ett 
sätt för människor att känna. Upplevelsen av konst och musik gör att vi känner, att vi upplever 
och breddar vår förståelse för hur vi uppfattar vår omvärld och oss själva. Med andra ord: 
musiken breddar och fördjupar vår erfarenhet av att känna. Musik är ett sätt att förstå värden, att 
skapa och ta till sig förståelse, alltså en form av kognition, och det är detta som är det Reimer 
kallar för musikens essens. Enligt den absoluta expressionismen finns det ingen värdering mellan 
olika känslor, det handlar bara om att förmå betraktaren att öppna upp sig för erfarenheten av att 
känna på nya, djupare och intensivare sätt. Man fångar erfarenheten av att känna i ett verks 
estetiska kvaliteter och därför kan man skilja mellan bra och dålig konst baserat på till vilken grad 
den får oss att uppleva känslor (Reimer, 1989). 
 
Tanken om musik som kognition står även som en kritik mot vad Reimer (1989) menar är 
västvärldens snäva syn på vad som är intelligens och vetande. Han menar att man lagt allt för stor 
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vikt vid konceptualisering som tänkandets största beståndsdel och drar en skiljelinje mellan 
knowledge about och knowledge of: 
 

Concepts always and forever yield knowledge about […]. They never yield knowledge of. Works of art 

yield knowledge of. […] Such an experience is not ‘about’ anything. It is ‘of’ a particular occurrence 

yielded by a particular expressive form at a particular moment in time. (Reimer, 1989 s. 83f) 

 
Reimer (1989) menar att skapandet och upplevelsen av konst har samma effekt på våra känslor 
som läsande och skrivande har på våra tankar och förmåga att resonera. Genom att skriva och 
läsa tydliggör, organiserar, breddar och fördjupar, koncentrerar, förfinar och disciplinerar vi våra 
tankar. Vi förvandlar något inre till något yttre som i förlängningen hjälper oss att förbättra och 
utveckla den ursprungliga inre tankeprocessen. Samma resonemang kan appliceras på konst eller 
musik och känslor. Musikundervisningen ska därför utbilda människor i att ta till sig av 
upplevelsen av musik. Ett sätt att definiera detta på är att: ”[…] music education is the education 
of human feeling through the development of responsiveness to the intrinsically expressive 
qualities of sound.” (s. 53) Pedagogiska inslag i den absoluta expressionismens anda bygger på bra 
musik enligt definitionen ovan om bra och dålig konst. Undervisningen får inte fokusera allt för 
mycket på detaljer så att upplevelsen av helheten försvinner men ska samtidigt öva upp elevernas 
förmåga att bli mottagliga för musikens olika element som används för att bygga upp musik och 
dess förmedling av känslomässiga erfarenheter. Det är även viktigt för musikläraren att se över 
sitt språkbruk så att det blir beskrivande utan att vara tolkande. Om läraren använder ett allt för 
tolkande språk riskerar hen att ställa sig emellan musiken och eleven så att musikupplevelsen 
fördärvas (Reimer, 1989). 

Musik som social praktik 

Reimers tanke är att estetiken ska ligga till grund för hur vi globalt talar om och förhåller oss till 
musik men hans idéer möter ganska hårt motstånd i vissa läger. Några av de tuffaste kritikerna är 
de som ser musik som en social praktik eller praxis. De menar bland annat att musik i sig inte är 
något annat än organiserat ljud vilket inte kan bära med sig något värde, i sig själv eller på annat 
sätt, om det inte sätts i relation till en mottagare (Regelski, 2009). Förespråkarna för musik som 
praxis hävdar att musik i sin grund är handling, det vill säga att det fundamentala i musiken är att 
det är något som människor gör, alltså ett görande (Elliot, 1995). Reimer själv kritiserar praxis-
perspektivet för att vara allt för fokuserat på själva utförandet av musik. Han menar att detta 
leder till ett synsätt där det endast är de som kan utföra, göra eller skapa musik som kan förstå 
och uppskatta den vilket innebär att premissen för musiskt lärande är att lära sig att utföra eller 
göra musik (Reimer, 1997). 
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Regelski (1998) vill inte se det som Reimer kallar för ”utförande” för ett görande i en snäv 
mening. Han menar att musik som praxis kan ta formen av nästan vilket görande som helst, 
oavsett om det handlar om att komponera, uppträda eller lyssna på musik. En filosofi som 
grundar sig på praxis istället för estetik menar Regelski blir betydligt mer inkluderande då alla 
typer av musikalisk praxis blir viktiga. Musikens värde och mening ligger inte i musiken själv utan 
i att bli använd i livet, därför måste musik ta hänsyn till sådant som en filosofi med grunden i 
estetik skulle förkasta som yttre värden. För den sakens skull menar Regelski inte att det inte 
finns något inneboende värde i musik men han ser det mer som två sidor av samma mynt där 
varje enskild situation måste få diktera vilken sida som ska dominera för stunden. Regelski går 
även emot tanken om att musikupplevelsen enbart är kopplad till en subjektiv känsloupplevelse 
och ser det istället som något kollektivt. Den sociala kontexten, under till exempel en konsert, 
bidrar till och formar upplevelsen av musik som då blir en form av social kognition. 
Musikundervisning bör därför ses som en pragmatisk och reflekterande praktik. 
 
Reimer (1997) kallar ett perspektiv inriktat på musik som praxis för praxialism, och ser starka 
kopplingar mellan detta och formalism. Han menar att musikens väsen eller essens inom 
praxialismen är själva görandet, produkten eller verket hamnar i skymundan. Praxialism bygger på 
att man talar om musik som ett verb. Musik, eller att musicera, kan då definieras som: ”to make 
sounds that a particular culture, through its accumulation of musical doings, construes to be what 
musicing properly consists of.” (s. 11). Regelski (1998) menat dock att musik inte har någon 
essens över huvud taget. Att tala om att musik skulle ha ett värde och mening i sig självt, alltså 
någon form av essens, blir lika märkligt som att tala om att kärlek kan existera i sig självt och för 
sin egen skull utan att komma till uttryck i handling eller att språk i sig är det som går att hitta i 
ordböcker. Om musik inte ”görs” så kan den inte existera och därför inte bära med sig något 
värde. 
 
Anledningen till varför den här studien trots kritiken ändå anammar Reimers musikpedagogiska 
filosofi har att göra med dess fokus på estetik. Historiskt sett har estetik alltid varit en viktig 
aspekt som har påverkat hur man diskuterat och förhållit sig till musik och musikundervisning. 
Reimers musikpedagogiska filosofi hjälper oss således att se och förstå musikundervisningen i en 
historisk och kulturell kontext och hur den kontexten påverkar synen på musikundervisningen än 
idag, inte minst de spår den har lämnat efter sig i läroplanen. Dessutom söker inte den här 
studien efter en absolut sanning om vad som är musikens essens. Begreppen används istället som 
kategorier att orientera mot vid tolkningen av studiens empiri. 

Teorins tillämpning 

Meyers (1956) begrepp och Reimers (1989) användning av dessa ses i studien som ett verktyg för 
att visa på skillnader i sättet att se på musikens värde och att synliggöra olika perspektiv på 
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musikundervisningens roll och betydelse. En analys gjord med hjälp av Reimers 
musikpedagogiska filosofi kommer att lyfta fram aspekter kopplade till musikundervisningens 
värde som kompletterar tidigare studier med andra teoretiska utgångspunkter. En sådan analys 
kommer även belysa resultat som visar på något bortom rent fysiskt praktiska inramande 
förutsättningar och begränsningar för musikundervisningen, och synliggöra tendenser i lärarnas 
utsagor och läroplanen på en mer kunskapsfilosofisk nivå relevant för studiens syfte. I analysen 
av så väl läroplanen som informanternas utsagor kommer begreppen användas för att förstå och 
synliggöra likheter och skillnader mellan tankar, idéer och pedagogiska praktiker utan att det 
ligger en värdering i hur begreppen ska rangordnas sinsemellan. Det är även viktigt att 
understryka att begreppen i sig utgör extremer och sällan, eventuellt aldrig, förekommer i sin 
renaste form. Därför finns ingen förväntning att kunna särskilja resultaten med hjälp av solida 
kategorier med stängda gränser utan snarare antas resultaten kunna passa in i flera kategorier. 
Med hjälp av begreppen kommer ett varierat spektrum målas upp för att kunna komma studiens 
syfte närmare. 
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Metod 

Nedan presenteras de metodval som ligger till grund för genomförandet av den empiriska 
studien. Studien består av två empiriska delstudier, en dokumentanalys där en innehållsanalys av 
läroplanen har genomförts samt en intervjustudie där deltagarbasen utgjorts av musiklärare i 
grundskolans senare år. Under rubrikerna för varje delstudie görs närmare beskrivningar av 
datainsamling, urvalet av informanter samt genomförandet av analyser. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring hur studien förhåller sig till krav på reliabilitet, validitet samt en diskussion om 
forskningsetik. 

Delstudie 1 – Dokumentanalys 

Som ett första steg gjordes en dokumentanalys där data bestått av styrdokument från skolverket, 
närmare bestämt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet även kallad Lgr 11 (2019) 
samt Förslag till kursplaner i grundskolan, sameskolan och specialskolan – Musik (Skolverket, 2019b). I 
Lgr 11 begränsades materialet till kapitel 1. Skolans värdegrund och uppdrag, 2. Övergripande mål och 
riktlinjer samt 5.8 Kursplanen för musik. Alla analyserade dokument har hämtats från skolverkets 
hemsida. Det föreligger främst tre anledningar till varför en analys av läroplanen och förslaget till 
ny kursplan i musik genomfördes. För det första ansågs en sådan analys vara viktig för att skapa 
en förståelse för musikämnets sammanhang samt vad som villkorar musiklärarnas arbetssituation, 
vilket återkopplar till hur musikundervisningen organiseras ur ett styrnings- och 
ledningsperspektiv. För det andra bedömdes en läroplansanayls ge en tydligare bild av hur 
musikämnets historia kommer till uttryck idag och för det tredje sågs analysen vara en viktig 
komparativ referenspunkt vid analysen och förståelsen av intervjustudiens resultat. Med det sagt 
är det viktigt att tänka på att läroplaner inte på något sätt utgör en absolut sanning eller enad syn 
på hur verksamheten i skolan ska bedrivas. De är resultatet av politisk konflikt och är snarare ett 
försök till en kompromiss mellan olika viljor och sociala grupper. 

Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att hitta teman relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar och analysen har skett i reflexiv rörelse mellan de teoretiska begreppen och det 
analyserade materialet. Analyserna i den här studien har mycket gemensamt med det 
förhållningssätt till kvalitativ innehållsanalys som Altheide (1987) presenterar. Altheide menar att 
det finns flera fördelar med att förhålla sig flytande till sin valda teori. Där kvalitativa 
innehållsanalyser ofta använder data som det viktigaste instrumentet för att verifiera på förhand 
uppsatta hypoteser tillåter ett mer reflexivt förhållningsätt forskaren att ta en större roll vilket 
öppnar upp för fler möjligheter för såväl analys av data som teoriutveckling. Analysen av data har 
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skett kontinuerligt under processens gång och på så sätt tillåtits forma studien efter hand. Detta 
har skett genom att några översiktliga kategorier utifrån den valda teorin har funnits vid ingången, 
men sedan förfinats i mötet med empirin. Enligt Altheide (1987) är målet med ett sådant 
förhållningssätt att kunna vara systematisk och analytisk utan att bli stel och riskera att låsa fast 
sig för mycket. Det öppnar upp för konstant upptäckt och jämförelse som tillåter fler nyanser av 
data att ta plats i analysen. 

Delstudie 2 - Intervjustudie 

Studien antar ett fenomenologiskt förhållningssätt då syftet kretsar kring musiklärares uppfattning 
av sin upplevda verklighet utifrån antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 
uppfattar att den är (jfr Kvale, 2009). Ett fenomenologiskt förhållningssätt går ofta hand i hand 
med den kvalitativa forskningsintervjun. Intervjuerna som genomfördes tog formen av 
djupintervjuer och eftersom det tidigt i processen fanns ett tydligt fokus för studien utformades 
en intervjuguide (se Tabell 1 nedan) vilket resulterade i att djupintervjuerna antog en semi-
struktur för att komma nära studiens syfte (jfr Bryman, 2004). Bryman (2004) menar att 
utformandet av en intervjuguide bör ske med studiens forskningsfrågor i fokus, därför kopplades 
frågorna i intervjuguiden till ett tänkt analysområde som återkopplar till studiens syfte och 
frågeställningar. Intervjuguiden består av en samling grundläggande inledande frågor som 
informanterna ombads diskutera och reflektera fritt kring. Under intervjuerna kompletterades 
dessa frågor med sonderande, tolkande och uppföljningsfrågor som inte finns representerade i 
intervjuguiden för att vidare precisera ett visst tema eller undersöka sådant som i stunden ansågs 
intressant och relaterade till studiens teoretiska utgångspunkter (jfr Kvale, 2009). 
 
Frågor Analys 
Berätta om din bakgrund 

-   Utbildning 

-   Varför blev du musiklärare? 

Identitet (lärare/musiker) 

Vad är musik för dig? 

-   Vad ingår i begreppet? 

-   Vad ingår inte i begreppet? 

-   Vad är bra och vad är dålig musik? 

Musikens essens 

Varför är musik viktigt? 

-   Varför ska man undervisa i musik? 

-   Är det viktigt att alla elever får 

musikundervisning? 

-   Är det viktigt att alla elever får samma 

Musikens värde och funktion 
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musikundervisning? 

Vad borde musikundervisningen fylla för 
funktion? 

-   Vilken funktion anser du att 

musikundervisningen fyller idag? 

-   Hur förhåller du dig till läroplanen i ditt 

arbete? 

Musikundervisningens värde och funktion 
 

-   Läroplanens påverkan 

Tabell 1. Intervjuguide 
 
Totalt genomfördes sex stycken djupintervjuer. Varje intervjutillfälle tog mellan 45-60 minuter att 
genomföra och ägde rum inom loppet av en veckas tid. Kvale (2009) varnar för den 
maktasymmetri som lätt kan uppstå i en intervjusituation då denna saknar premisserna för ett 
vanligt samtal. Intervjuaren besitter vanligtvis en viss makt i och med att det är hen som inleder 
och definierar situationen och för med sig en viss status i sin roll som undersökande och tolkande 
forskare. Detta medför en risk för att informanterna känner sig underlägset obekväma och därför 
undanhåller information för intervjuaren. För att minimera maktasymmetrin hölls intervjuerna på 
en välbekant och trygg plats för informanterna, på arbetsplatsen eller i hemmet, där de kunde 
uppleva en viss känsla av kontroll. Informanterna bjöds även in att kontinuerligt under intervjun 
verifiera att intervjuaren hade uppfattat och förstått dem rätt. Detta medförde givetvis en risk för 
att intervjuaren skulle lägga ”ord i munnen” på informanterna genom att delge sin egen tolkning. 
Kvale (2009) menar att grunden i den kvalitativa forskningsintervjun är informanternas livsvärld, 
det vill säga deras levda vardagsvärld, och intervjuns syfte är att beskriva och förstå de centrala 
teman som kan finnas där. Intervjuaren måste kunna förstå och tolka dessa teman och genom att 
bjuda in informanter att verifiera dessa tolkningar kan intervjuaren försöka garantera sig om att 
dessa förhåller sig till verkligheten på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Urval 

Ett bekvämlighets- och snöbollsurval gjordes för att få tag på informanter till studien. Även om 
sådana typer av urval lämpar sig för kvalitativ forskning så kommer de med vissa problem vad 
gäller generaliserbarhet eftersom urvalet löper en stor risk för att inte vara representativt för den 
undersökta populationen. Det kan dock vara så att forskningen måste arbeta inom vissa 
förutsättningar som gör det lämpligt att välja ett bekvämlighets- eller snöbollsurval (Bryman, 
2004).  I det första steget kontaktades sex musiklärare varav fyra var intresserade av att vara med i 
studien. Två av dessa intresserade kunde i ett andra steg förmedla kontakt med ytterligare tre 
musiklärare varav två ville ställa upp som informanter. Totalt intervjuades således sex musiklärare 
i studien. 
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Frågan om studiens generaliserbarhet kommer att diskuteras vidare längre fram i kapitlet då 
reliabilitet och validitet kommer att beröras. Det är dock på sin plats att redan nu nämna att trots 
urvalets karaktär togs steg för att få en så pass stor spridning inom urvalet som möjligt. Urvalet 
består av två män och fyra kvinnor fördelade över ett åldersspann mellan 29-60 års ålder. Alla 
informanter arbetar som musiklärare i grundskolan och är fördelade över fyra skolor i två större 
svenska kommuner. Tre informanter arbetar i vanliga grundskoleklasser, två i klasser med 
musikprofil (vilket innebär ett utökat antal musikundervisningstimmar inriktade på körsång) och 
en inom sjukhusskolan. I urvalet finns således lärare som arbetar med olika stora elevgrupper 
representerade och det finns i urvalet erfarenhet av både en-till-en-undervisning och undervisning 
för flera klasser samtidigt. Alla informanter har en avklarad lärarutbildning, varav fyra en 
ämneslärarutbildning i musik och ytterligare ett ämne från universitet eller högskola och två en 
enämneslärarutbildning i musik från musikhögskola. Fyra av informanterna har dessutom någon 
form av extra musikalisk utbildning i form av folkhögskola, yrkesutbildning eller liknande.  
 
I studiens resultat är alla namn fingerade men överensstämmer med informanternas 
könsidentitet. Det framgår inte mer ingående än ovan hur gamla informanterna är eller var och 
inom vilken typ av verksamhet de arbetar. Detta beslut fattades med hänsyn till att bibehålla en 
hög grad av konfidentialitet. Studiens syfte och frågeställningar anses vara av en sådan art att 
tolkningen och analysen av studiens resultat inte påverkas av demografiska olikheter i urvalet så 
pass mycket att det väger tyngre än bevarandet av informanternas anonymitet. Det finns 
definitivt ett värde i att beskriva urvalets demografi när det kommer till studiens reliabilitet, men 
det värdet ansågs inte lika betydelsefullt vid analysen av studiens resultat. Anledningen till att 
informanterna trots detta benämns vid namn, om än fingerade, och inte till exempel siffror är för 
att ge läsaren en viss närhet och relation till materialet. 

Tematisk innehållsanalys 

Precis som i läroplansanalysen antogs ett reflexivt och rörligt förhållningsätt till teorin vid 
analysen av den data som kom ur intervjuerna med informanterna. Detta innebär att analysen till 
viss del pågått under själva intervjuerna men även vid transkriberingen av dessa. Allt inspelat 
material kom av den anledningen inte att transkriberas, istället gjordes ett urval av det inspelade 
materialet med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna spelades in med hjälp 
av en diktafon, lyssnades igenom och transkriberades så snart som möjligt efter vartdera 
intervjutillfälle. Transkribering är på ett eller annat sätt en form av transformering vilket innebär 
att det som sagts under ett intervjutillfälle alltid löper risk att förändras när det omvandlas från 
talat till skrivet språk (Kvale, 2009). Exempel på sådana transformeringar i studien är att 
utsagorna har kapats och finputsas för att öka läsvänligheten. Element så som pauser och 
upprepningar har tagits bort från de citerade utsagorna av just den anledningen. För att värna om 
närheten till data i tolkningen av materialet skedde detta dock först efter att en tematisk analys av 
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transkriberingarna ägt rum och lämpliga citat skulle väljas ut för att inkluderas i redovisningen av 
studiens resultat. I de citat som valdes ut för redovisningen av studiens resultat togs också sådant 
bort som ansågs hota informanternas anonymitet, till exempel namn på personer eller platser. 
 
Vid en tematisk analys kodar forskaren sitt material för att kunna dela in det i olika kategorier. 
Bryman (2004) rekommenderar att kodningen äger rum så snart som möjligt efter genomförd 
datainsamling och att man som forskare försöker börja brett med många olika koder för att sedan 
smalna av och förfina sina koder och kategorier. Många gånger kommer olika koder säga samma 
sak i slutändan av en kodningsprocess men genom att börja brett och succesivt smalna av 
minskar risken för att missa viktiga aspekter och nyanser i materialet. Vid ingången av analysen 
fanns några utifrån teorin på förhand valda teman som sedan utökades och förändrades i kontakt 
med empirin. En första kodning av det transkriberade materialet resulterade i 24 stycken olika 
teman som sedan komprimerades till fem övergripande kategorier med 13 underordnade teman. 

Reliabilitet och validitet 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara allt för subjektiv och svår att återskapa och 
generalisera utifrån. Begreppen reliabilitet och validitet har sitt ursprung i den kvantitativa 
forskningen och syftar till att ge studier ett visst mått av objektivitet, transparens och 
generaliserbarhet. På grund av sitt kvantitativa ursprung kan det ibland vara svårt att tillämpa dem 
begreppen på kvalitativ forskning och på senare tid har det blivit allt vanligare att ifrågasätta om 
det ens är nödvändigt då det är svårt att peka på några absoluta sanningar i en upplevd social 
värld. Det finns en skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning när det kommer till 
exempelvis närhet till deltagare, struktur samt hårda och mjuka data som gör det nödvändigt att 
se på kvalitativ forskning i ett annat ljus och granska sådana studier med andra ögon (Bryman, 
2004). Det är dock viktigt att även kvalitativa forskare beskriver hur tolkningar och urval har gått 
till och därmed visar på transparens i sitt tillvägagångssätt. 
 
Studien syfte är att bidra med kunskap om hur musiklärare i grundskolans senare år ser på 
musikens och musikundervisningens funktion och värde samt hur deras syn relaterar till 
läroplanen. För att göra detta har vikt lagts vid att komma informanterna nära för att få en så 
trogen bild av deras livsvärld som möjligt. Närhet ses i studien som något att föredra framför 
distans då detta ökar sannolikheten för att forskaren förstår informanternas livsvärld för vad den 
är och på så sätt bidrar till en ökad intern validitet. Utöver närhet till deltagarna har det funnits en 
närhet till den data som producerats under intervjuer då forskaren medvetet tolkat det som sagts 
och bjudit in deltagarna att bekräfta att dessa tolkningar varit korrekta. En medvetenhet om 
forskarens subjektivitet har varit närvarande och nödvändigt i studiens alla led då teorin i sin 
ursprungliga motivering är normativ vilket har lett till en ökad medvetenhet kring hur de 
teoretiska begreppen har använts och jämförts med varandra. Även om åtgärder har vidtagits för 
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att stärka den interna validiteten kan den externa validiteten anses vara ett problem för studien, så 
som även är fallet i de flesta kvalitativa studier då de ofta berör specifika fall eller mindre urval 
(Bryman, 2004). Att generalisera utifrån ett snöbollsurval med sex stycken informanter är svårt, 
näst intill omöjligt, men det kan ge indikationer på tendenser hos en större population som på sitt 
sätt kan vara värdefulla. Syftet med studien kan därför anses vara att lyfta fram just sådana 
tendenser istället för att uttala sig om en hel population. 
 
Studiens reliabilitet vilar till stor del på frågan om huruvida den kan kopieras och återupprepas av 
andra forskare med ett annat urval. Det här är alltid en svårighet när det kommer till kvalitativ 
forskning då det inte går att frysa en social situation och alla de omständigheter som direkt eller 
indirekt berör den för att bedriva samma forskning på den igen vid ett senare tillfälle (Bryman, 
2004). Vad som kan göras, och som också har gjorts i den här studien, är att ha en transparent 
öppenhet kring hur studien har gått till och beskriva processen på ett sådant sätt att andra 
forskare utan allt för stora hinder kan försätta sig i en liknande situation. Att ha semi-
strukturerade intervjuer med utgångspunkt i en motiverad intervjuguide är ett exempel på en 
sådan åtgärd. Den reflexiva rörlighet mellan teori och data gör det givetvis svårare för andra 
forskare att kopiera studiens tillvägagångssätt, därför har det varit viktigt att noggrant beskriva 
hur de teoretiska begreppen kan tolkas och hur de förhåller sig till varandra så att rörligheten i 
studien enklare kan förstås. 

Forskningsetik 

Studien har anlagt ett forskningsetiskt perspektiv hämtat från Vetenskapsrådets (1990) 
forskningsetiska principer och kravet på individskydd. Individskyddskravet bryts ner i fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Kraven på information och samtycke innebär att forskaren har en skyldighet att informera de 
som berörs av forskningen om forskningsuppgiftens syfte samt att deltagare i en undersökning 
har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 1990). I det mail (se Bilaga 1) 
som skickades ut till informanterna med en förfrågan om deltagande i studien informerades de 
om studiens syfte, hur deras eventuella deltagande skulle komma att se ut samt hur studien 
förhåller sig till forskningsetik. Vid starten på varje intervjutillfälle upprepades denna information 
och informanterna uppmärksammades på att deltagandet i studien var frivilligt och att de hade 
rätten att avbryta intervjun och sin medverkan utan att behöva svara på frågor om anledningen 
till detta. Konfidentialitetskravet berör de uppgifter som lämnas av deltagare i en undersökning 
och att dessa ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 1990). Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. 
Efter att ljudfilerna transkriberats och kodats på ett sätt som garanterade informanternas 
anonymitet raderades dessa. Under intervjutillfällena berördes inte heller information som skulle 
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kunna klassas som etiskt känslig eller på något sätt riskera att skada informanterna om den skulle 
läcka till obehöriga. Slutligen finns ett nyttjandekrav om att uppgifter som samlas in om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Informanterna 
informerades tidigt i processen om att de uppgifter som lämnades under intervjuerna enbart 
skulle nyttjas i den aktuella studien. Det har heller aldrig funnits någon tanke om att nyttja dem 
för kommersiella eller beslutsfattande ändamål som kan komma att påverka informanterna. 
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Läroplansanalys 

Nedan presenteras resultatet av den genomförda läroplansanalysen. I kapitlet blandas resultat och 
analys då detta har ansetts gynna det reflexiva förhållningssättet till studiens teori och gjort 
analysen mer levande och lättillgänglig för läsaren. Alla läroplaner, gamla som nya, är ett resultat 
av politisk konflikt, förhandling och kompromiss vilket betyder att de rymmer tankegods och 
idéer från en rad olika aktörer och politiska viljor. En läroplan utgör således ingen absolut 
sanning som alla är överens om utan är en produkt med budskap från flera olika konkurrerande 
avsändare och i den aspekten ett stundtals komplicerat dokument att tyda. Det finns dock ett 
tvådelat och värdefullt syfte med en läroplansanalys. 
 
För det första utgör läroplanen en bra spegel för den samtida politiska skoldebatten samtidigt 
som den i mångt och mycket bär på spår från historien. En analys av läroplanen kan därför ge en 
bild av hur den samhälleliga och politiska diskursen kring utbildning och undervisning har vuxit 
fram och ser ut idag samt ger en bra bild av undervisningens organisatoriska förutsättningar. För 
det andra utgör läro- och kursplaner exempel på de ramar som Skolverket på uppdrag av 
regeringen sätter upp för hur utbildning och undervisning ska bedrivas i svensk skola (Skolverket, 
2019a). Läroplanen är alltså något som varje skola, rektorer såväl som lärare, måste förhålla sig till 
för att man på samhällsnivå ska kunna garantera att alla elever, var i landet de än befinner sig, får 
en likvärdig utbildning. Eftersom läroplanen är ett styrdokument med så pass stor inverkan på 
lärarnas arbete blir det för studiens syfte värdefullt att göra en analys av läroplanen för att 
synliggöra de värden som lärarna måste förhålla sig till i sin undervisning, då dessa värden kan 
antas påverka lärarna i deras syn på musik och musikundervisning. En läroplansanalys blir i den 
här studien ett viktigt bidrag i sig men även som en grund för vidare analys. 
 
Den aktuella läroplanen, Lgr 11, togs som sagt i bruk höstterminen 2011 då den ersatte Lpo 94, 
och under 2019 har Skolverket arbetat för att revidera kurs- och ämnesplaner vilket har resulterat 
i att ett förslag på ändringar ska lämnas in till regeringen i december samma år (Skolverket, 
2019c). Analysen nedan börjar med en genomgång av hur skolans värdegrund och uppdrag 
utrycks i läroplanen och fortsätter sedan att se närmare på kursplanen för musikämnet samt 
förslaget till ny reviderad kursplan. 

Skolans värdeförmedlande och kulturella uppdrag 

Innan vi tar oss an kursplanen för musikämnet ska vi alltså se närmare på de generella värden 
som ligger till grund för skolans uppdrag. Skolans värdegrund och uppdrag definieras tidigt i Lgr 
11 (2019) då det görs klart att ”Skolväsendet vilar på demokratins grund. [och att] Skollagen 
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(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden.” (Lgr 11, 2019, s. 5) Skolan har alltså ett värdeförmedlande 
uppdrag och några av de värden som står i fokus är solidaritet, jämställdhet mellan könen och 
människolivets okränkbarhet. Skolans uppdrag är i mångt och mycket att ”[…] låta varje enskild 
elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet. ” (ibid.) 
 
Värden som i synnerhet blir relevanta i relation till musikundervisningen är dels värnandet om det 
mångkulturella samhället samt främjandet av elevernas personliga utveckling. När dessa värden 
skrivs fram går det att dra paralleller till hur det historiskt, men även i musikpedagogisk forskning, 
argumenteras för musikens roll i skolan. I fallet med det mångkulturella samhället anses skolans 
uppdrag vara att bidra till att toleransen för olika kulturella tillhörigheter och inslag i samhället, 
ökar. Detta illustreras särskilt i följande stycke: 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. (Lgr 11, 2019, s. 5) 

 
Vidare står det skrivet att utbildning och fostran ”[…] i djupare mening [är] en fråga om att 
överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation 
till nästa.” (Lgr 11, 2019, s. 7). Det finns alltså en tanke om att skolan ska förmedla det svenska 
kulturarvet för att stärka en svensk identitet hos eleverna samtidigt som den ska öka deras 
medvetenhet och förståelse för andra sådana identiteter både inom och utom nationens gränser. 
Undervisningen ska kunna anlägga ett så kallat internationellt perspektiv för att möjliggöra för 
eleverna att sätta in sin egen verklighet i ett globalt sammanhang, känna internationell solidaritet 
samt leva med nära kontakter över kultur- och nationsgränser. Tanken om kulturarvet 
återkommer under skolans övergripande mål och riktlinjer där det bland annat framgår att: 
 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] har fått kunskaper om och 

insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt […] kan använda och ta del av 

många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt utvecklat kännedom om 

samhällets kulturutbud. (Lgr 11, 2019, s. 11f) 

 
Om vi istället ser till främjandet av elevernas personliga utveckling kommer detta till utryck i 
bland annat följande stycke: 
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Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Lgr 11, 2019, s. 7) 

 
Det talas om vikten av att stimulera elevernas kreativitet och självförtroende och att ”[s]kolan ska 
stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella 
såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” (Lgr 11, 2019, s. 8) 
Det finns även en utryckt tanke om att skolans uppdrag förutsätter att kunskapsbegreppet 
ständigt sätts under lupp och att en kritisk diskussion förs kring vad som är och vad som kommer 
att vara kunskap i framtiden. Det finns en tanke om att utryck för kunskap kan ta sig an många 
olika former och att det därför är viktigt att skolan ger utrymme för alla dessa former så att de 
kan balansera och komplettera varandra. 
 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 

bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (Lgr 11, 2019, s. 9) 

 
I läroplanens framställning av skolans värdegrund och uppdrag går det att göra kopplingar till 
många av de tankar och resonemang som har varit och fortfarande är aktuella när man diskuterar 
musikundervisningens värde. Framförallt tre paralleller går att dra; musikundervisning som forum för 
identitetsskapande, musikundervisning som forum för personlig utveckling samt musikundervisning som forum för 
generell pedagogisk utveckling. I läroplanen framställs musikundervisning som forum för 
identitetsskapande starkt sammankopplat med förmedlandet av ett svenskt kulturarv. Genom att 
känna en trygghet i den egna identiteten och samtidigt öva upp sin förmåga att förstå andra 
kulturella identiteter får eleverna möjlighet att utveckla ett tolerant förhållningsätt till andra. 
Musikundervisningens kulturarvsförmedlande roll har varit närvarande i föregångarna till Lgr 11 
(Gustavsson & Lindeborg, 1996) och kan sägas ha sitt ursprung i tanken om 
musikundervisningen som brygga mellan kyrka, nationalstat och samhällsmedborgare. Tanken 
om att en fördjupad förståelse för en svensk identitet bidrar till förmågan att existera 
välfungerande i ett mångkulturellt samhälle tyder också på en övertygelse om undervisningens roll 
i en rituell rationalitet (jfr Røyseng & Varkøy, 2014). En förståelse för kulturarvets betydelse för 
en svensk identitet förutsätter att vi vet vad det innebär att vara svensk. Med andra ord, för att 
förstå kulturarvet och kopplingen mellan dess innehåll (exempelvis traditioner, sånger och 
litteratur) och en svensk identitet måste de värden kulturarvet förkroppsligar samt dessa värdens 
relevans för den svenska identiteten synliggöras. En vilja att lägga vikt vid att förmedla ett 
kulturarv kan således antas ge musikundervisningen en prägel av referensialism. 
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Musikundervisningens bidrag till personlig utveckling hör bland annat ihop med dess roll i att 
förmå eleverna att förstå sig själva bättre. Detta kan förstås som att utvecklandet av elevernas 
självkännedom och deras förståelse för sina känslor går hand i hand med personlig utveckling i 
form av ökat självförtroende och självständighet. Sammantaget kan detta sägas utgöra ett absolut 
expressionistiskt komplement till musikundervisningens referensialistiska sida. Musikundervisning 
som forum för personlig utveckling ligger även nära tanken om musikundervisning som forum 
för generell pedagogisk utveckling. Lgr 11 fastslår att en diskussion kring vad som anses vara 
kunskap är en förutsättning för skolans verksamhet och att eleverna ska möta olika former av 
uttryck för kunskap. Detta skulle kunna antas ge plats åt ett mer absolut formalistiskt 
förhållningssätt till musikundervisningen, där musisk kunskap står för sig självt utan att behöva 
motiveras närmare, men det kan även tolkas mer absolut expressionistiskt där musisk kunskap 
blir en egen typ av kognition. Parallellt fastlår läroplanen att eleverna ska utveckla en förmåga till 
eget skapande och att musicerande ska vara ett inslag i skolans verksamhet. Att musik ska vara 
just ett inslag i skolan blir intressant med tanke på debatten rörande huruvida musik och 
musikundervisningen kan anses vara en kunskap i sig själv eller mer ska ses som ett komplement 
till skolans övriga verksamhet. Att tala om musik som ett inslag i skolans verksamhet öppnar 
både upp för att andra ämnen ska kunna inspireras av musikundervisningen för att på ett 
ämnesöverskridande sätt öka elevernas generella kreativitet (jfr Eisner, 2002) men kan också 
försätta musikundervisningen i en något mer låst position där dess värde ligger i att skapa en 
balans i skolans utbud och verksamhet (jfr Lindgren, 2006). 

Musikundervisningens syfte och centrala innehåll 

I kursplanen för musik i Lgr 11 (2019) fastslås att ”[m]usik som estetisk uttrycksform […] har 
olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss.” (Lgr 11, 2019 s. 157) och att 
musik ”berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt.” (Lgr 11, 2019, s. 157). 
Musik anses fylla en viktig social funktion och kan påverka individens identitetsutveckling. 
 
Musikundervisningen har, bland annat, som syfte att ”[…] eleverna utvecklar kunskaper som gör 
det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att 
lyssna till musik.” (Lgr 11, 2019, s. 157). Det framgår även att ”[e]levernas erfarenheter av musik 
ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter.” (Lgr 11, 2019, s. 157) 
samt att undervisningen ska ge eleverna de förutsättningar som krävs för att delta i dessa 
musikaliska sammanhang genom att bland annat utveckla en musikalisk lyhördhet och en tilltro 
till den egna förmågan. Undervisningen ska även ge eleverna ett intresse för att utveckla sin 
musikaliska kreativitet vidare (Lgr 11, 2019). Samtidigt framkommer der att musikundervisningen 
”[…] ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 
kommunikationsmedel.” (Lgr 11, 2019, s. 157) och utveckla elevernas förmåga att ”[…] skapa 
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musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och 
samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.” (Lgr 11, 
2019, s. 157). I det nya förslaget till ändrade kurs- och ämnesplaner preciseras detta ytterligare 
och framhävs att musiken har en roll som meningsbärande uttrycksform, att tankar och idéer kan 
uttryckas och kommuniceras i musikalisk form samt att musik har en funktion och betydelse i olika 
sammanhang (Skolverket, 2019b).  
 
I det centrala innehållet för årskurs 7-9 framgår det hur musik används i olika medier samt 
”[l]judets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens 
funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet 
och kön.” (Lgr 11, 2019, s. 160). I det nya förslaget till ändrade kurs- och ämnesplaner har musik 
utökats till något som även har en påverkan på samhället och här förtydligas olika mediers 
användning av musik som meningsskapande uttrycksform (Skolverket, 2019b). Samtidigt ska 
undervisningen hållas disciplin-nära och fokusera på musikens inneboende element i form av till 
exempel rytm, klang, dynamik, musiksymboler och notsystem (Skolverket, 2019c). 
 
Framskrivningen av musikundervisningens syfte lämnar plats åt både absolut formalistiska och 
referensialistiska värden. Syftesformuleringen där fokus ligger på att eleverna ska utveckla 
kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang kapslar in 
musikundervisningen i sitt eget sammanhang, det vill säga att kunskaper som eleverna tillägnar 
samt förmågan till reflektion och vidare analys främst blir relevanta i ett musikaliskt sammanhang. 
Fokus landar på studiet av musik som en disciplin där musikaliska färdigheter i form av teknik 
och kunnande premieras, något som finner stöd hos den absoluta formalismen. Samtidigt sätts 
musikundervisningen in i ett bredare sammanhang då det utrycks att eleverna med hjälp av musik 
ska kunna gestalta och kommunicera egna tankar och idéer och samtala på ett analytiskt sätt om 
olika sociala, kulturella och historiska musikaliska uttryck. Detta utvecklas och förtydligas 
dessutom ytterligare i det nya förslaget. Med sådana kopplingar till omvärlden blir musik ett 
medium och verktyg för kommunikation vilket ger musikundervisningen en stark referensialistisk 
prägel. Ser man vidare på det centrala innehållet för årskurs 7-9 fortsätter referensialistiska och 
absolut formalistiska värden att komma till utryck parallellt med varandra och är överlag så pass 
sammanflätade att de blir svåra att separera. 

Sammanfattning 

I skolans uppdrag är det omöjligt att särskilja förmedlandet av kunskap från förmedlandet av 
värden. I relation till musikundervisningen sticker två av dessa värden ut; värnandet om det 
mångkulturella samhället och främjandet av den egna personliga utvecklingen. Musik anses ha en 
förmåga att beröra, påverka den personliga utvecklingen och fyller en viktig social funktion. 
Flertalet av dessa argument och påståenden går att spåra bakåt i den musikpedagogiska historien 
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och tillsammans målar de upp en bred grund för hur man ska bedriva musikundervisning. 
Musikämnet och musikundervisningen framställs i läroplanen mer som ett viktigt alternativ än en 
nödvändig och betydelsefull aspekt av samhällsdeltagande i jämförelse med till exempel ämnen 
som matematik och svenska som anses öka möjligheten till deltagandet i samhällets 
beslutsprocesser och sammankopplas med samhällsutveckling. 
 
Med hjälp av Reimers (1989) musikpedagogiska filosofi kan det argumenteras för att 
musikundervisningen, så som den framställs i läroplanen, blir något spretig med influenser från 
både referensialism och absolut formalism. En förklaring till detta kan vara just det som nämndes 
inledningsvis; läroplanen är inte på något sätt ett dokument innehållande en gemensam 
övertygelse om skolans, vad, hur och varför, utan en sammansmältning och kompromiss mellan 
många olika viljor. Det faktum att läroplanen ger utrymme för en stark betoning på musikens 
funktion i form av kommunikation och uttrycksmedel samtidigt som utvecklandet av musikaliskt 
tekniska färdigheter och kunskaper får ta plats kan öppna upp för motsägelsefulla tolkningar av 
vad musikens egentliga värden är vilket kan komma att motverka enandet kring en gemensam 
vision för musikämnet och musikundervisningen hos lärarkåren. I läroplanen finns även lite eller 
inget spår av värden kopplade till absolut expressionism även om man kan argumentera för att 
den breda basen som återspeglas i läroplanen ger utrymme för en undervisning med sådan 
inriktning då många olika tolkningar möjliggörs. 
 
Läroplanen utgör som sagt ett styrdokument som lärarna måste förhålla sig till och skapar en 
utgångspunkt för deras möte med eleverna. Läroplansanalysen utgör således ett viktigt 
komplement till resultatet och analysen av den intervjustudie som utgör den andra delen av denna 
studie. I följande avsnitt redovisas sagda intervjustudies resultat och analys följt av en 
övergripande diskussion. Även här görs det reflexiva förhållningsättet i metoden synligt genom 
att gränserna mellan de kapitel som berör resultat, analys och diskussion har luckrats upp. Detta 
har medvetet gjorts för att hjälpa läsaren att förstå hur resonemang och argumentation byggs upp 
och förhåller sig till varandra. 
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Lärarutsagor om musik och musikundervisning 

Efter en tematisk innehållsanalys av intervjustudiens data har resultatet strukturerats upp under 
fem övergripande teman: lärarnas identitet, musikens och musikundervisningens värde, färdighetsnivå och 
talang, musikundervisningens funktion samt läroplanen. Under varje övergripande tema har ett till fyra 
underteman identifierats. Detta kapitel presenterar sagda teman närmare och följs sedan av ett 
kapitel där analytiska slutsatser dras med hjälp av studiens valda teoretiska verktyg. 

Lärarnas identitet 

Som tidigare forskning visar är det vanligare för musiklärare än andra lärare att känna en stark 
sidoidentitet, i deras fall som musiker, som konkurrerar med samt präglar deras identitet som 
lärare (Georgii-Hemming & Westvall, 2010). Informanterna i den här studien hade dock överlag 
svårt att identifiera sig med en musikeridentitet och framhävde att det var identiteten som lärare 
och rollen som pedagog som var central.  
 

Jag har typ jämt tänkt att jag vill bli lärare och kanske också främst musiklärare […] Jag är bättre 

lärare än vad jag är musiker […] - Sara 

 
Jag skulle nog kunna ha valt andra ämnen för det jag ville mest när jag blev lärare var att få lära ut, 

att hjälpa, att få träffa människor och jobba med barn och ungdomar. Sen valde jag självklart de 

ämnen jag valde på grund av att jag hade ett stort intresse. - Lotta 

 
Det framkom tydligt att viljan att bli lärare varit central i de flesta informanternas studie- och 
yrkesval och att få undervisa i just musik sågs som en bonus eller ett naturligt val på grund av ett 
stort intresse för just det ämnet. Hälften av informanterna hade inte en högre musikutbildning i 
grunden och upplevde att det påverkade dem i hur de såg på sig själva som musiker och lärare. 
Att ha gått ett ämneslärarprogram på ett universitet gjorde mycket för att stärka deras identitet 
som just lärare på bekostnad av deras identitet som musiker. Alla informanter uttryckte på ett 
eller annat sätt att de arbetade med musik men trots detta svarade näst intill alla nej på frågan om 
de skulle kalla sig själva för musiker. 
 

Jag känner inte att jag är tillräckligt skolad på något instrument och har inte musicerat så mycket i 

något sammanhang så jag skulle ha svårt att kalla mig själv för musiker. - Jonas 
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Nej jag skulle inte kalla mig för musiker. Musiker är mer ett begrepp... om man håller på och 

utvecklar sin arbetskunskap och gör det aktivt […] Jag är nog inte på den nivån eller har den 

ambitionen. - Karl 

 
Nej för mig betyder musiker att man liksom utövar det på konserter, att man själv är musikern som 

spelar eller sjunger. Jag skulle säga att jag är musikpedagog. Jag jobbar ju med musik men barnen är 

mitt instrument, men jag tycker ändå inte… nej jag ser mig inte som musiker. - Karin 

 
Musikeridentiteten kopplas främst ihop med ett aktivt eget musikutövande på hög nivå. Många 
informanter lade även vikt vid att en musiker själv står på scen som en del av sitt arbete och att 
man som musiker inte sällan tar betalt för det musicerande som man utför. Dessutom upplevde 
informanterna även att identiteten som lärare tog en så pass naturlig och stor plats att det inte 
fanns tillräckligt med utrymme för att identifiera sig som musiker och att man ibland fann sig i 
situationer där dessa två identiteter ställdes mot varandra då läraridentiteten kom först. Enbart en 
av informanterna, Eva, skulle kalla sig själv för musiker. Där de övriga informanterna framhävde 
att det är identiteten som lärare som kommer i första rummet och att musiken följer efter det 
beskrev Eva ett omvänt förhållande.  
 

Kärleken till musiken är det stora och sen kommer pedagogiken med i det men den [kärleken till 

musiken] är starkare än viljan att vara lärare […] Ganska länge tänkte jag inte på mig själv som 

pedagog utan jag tänkte på mig själv som musiker […] Jag tänkte att det var mitt fokus att jag vill 

hålla på med musik och sen blev man lärare på köpet. - Eva 

 
Att själv inte vara den som står på scenen såg inte Eva som ett hinder för att kalla sig själv för 
musiker. Hon såg istället sina elever som sitt instrument där hon fokuserade sin musikaliska 
energi och lade upp ribban för sitt musicerande. Hon såg sig själv som musiker i själen men hade 
även upplevt att hon gradvis under sitt yrkesliv börjat identifiera sig allt mer med identiteten som 
pedagog. Däremot såg hon ingen konflikt mellan dessa två identiteter. 

 

Jag skulle säga att jag i främsta hand är musiker och i andra hand pedagog men jag har insett att allt 

jag gör är pedagogik. Att vilja ge vidare kunskapen till någon annan. […] För mig är identiteten som 

lärare och musiker samma sak […] men musiken är mitt verktyg […] - Eva 

 
Evas svar tyder dock på, i likhet med övriga informanter, att musikeridentiteten är 
sammankopplad med ett aktivt musicerande med en strävan att utveckla sin egen förmåga och 
uppnå en hög färdighetsnivå och kunnande. 
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Musikens och musikundervisningens värde 

När informanterna ombads att svara på frågor kring vad musik är och varför det är viktigt att 
undervisa i musik kunde alla föra ett utförligt resonemang kring hur de upplevde musikens 
essens. I svaren framträder fyra olika teman. Dels såg man på musik som ett uttryck och 
kommunikation, där majoriteten av informanterna gick så långt att de kallade musik för ett språk. 
Man ansåg även att musik är gemenskap och samarbete, där övning och musicerande i grupp är en 
central komponent. Flera informanter lyfte fram musik som ett verktyg för meditation, där musiken 
kan ses som ett terapeutiskt och meditativt verktyg. Slutligen ansågs musikens känslomässiga 
påverkan vara en viktig aspekt av vad musik och musikundervisningens värde är. Informanterna 
ombads även att svara på frågan vad musik inte är. Merparten av informanterna hade svårt att 
reflektera kring den frågan och kunde inte komma med ett svar. De informanter som ändå 
lyckades rama in vad musik inte är menade dels att musik är något kreativt som måste få existera 
fritt och utan gränser men även något som förmedlar eller anknyter till ett värde. Därför ansåg de 
att det som existerar med eller inom tydliga ramar inte är musik. 
 

Musiken måste få vara gränslös för att fungera och jag tänker tillsammans med andra konstformer 

egentligen också, det här fria tankesättet… så jag tänker att all jävla skit som är evidensbaserat inte 

är musik [skratt] […] när man begränsar vad man ska skapa genom att säga att: ’Nej det går inte för 

det måste vi ha en evidens på. Vi måste ha en evidens på att det är någon som blir berörd av det här 

du ska sjunga.’ Alltså när man sätter gränsen så, då tänker jag att det inte är musik. Eller snarare 

konst.- Eva 

 
Detta uttalandet gestaltar även Evas sätt att se på musikens essens som en fri skapandeform som 
ska få existera utan utomstående krav på att uppfylla ett särskilt syfte eller nå ett specifikt mål. 
Jonas lyckades också, om än indirekt, svara på frågan om vad musik inte är.  
 

Strukturerat ljud kan ju vara en borr, eller en hammare. Men det blir ju musik först när man vill 

något med det och när man tycker att det förmedlar någonting. Sen kan man ju lägga in det i en borr 

till exempel i ett sammanhang, att man tycker att det blir som musik men då är det ju en värdering 

man lägger på det. - Jonas 

 
Jonas utgick från att musik i grunden är någon form av strukturerat ljud men att det inte kan 
kallas för musik förrän någon, oavsett om det är den som skapar eller den som upplever det som 
skapas, lägger en värdering i detta strukturerade ljud. 

Uttryck och kommunikation 

Samtliga informanter konstaterade tidigt under intervjutillfällena att musik dels är ett uttryck men 
också ett sätt att kommunicera på. Skillnaden mellan informanternas användning av begreppen 
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har tolkats som att ett uttryck ska ses som något subjektivt, ett sätt att förstå sig själv och sina 
tankar och känslor på ett annorlunda eller nytt sätt. Musik som kommunikation syftar däremot till 
ett sätt att förstå andra, göra sig själv förstådd av andra samt att i ett gemensamt musicerande 
kunna meddela sig med de man musicerar med. 
 

Jag tycker att det [musik] är så djupt rotat i vad människan är och jag tror att vi alla har det behovet 

av uttrycksform, och att det hör ihop med identitetsskapande. Och också musik som det sociala 

som för människor samman och som också kategoriserar olika grupper. Sen tänker jag att musik är 

en uttrycksform för att lära känna sig själv. - Lotta 

 
Musik är ett sätt att uttrycka sig på tycker jag. Det är ett språk, och egentligen kan ju alla det mer 

eller mindre. Det är ett glädjespråk tror jag. Ett sätt att utrycka känslor. Ett sätt att förstå, det finns 

en logik i det. Men framförallt för mig så är det sätt att uttrycka sig. - Karl 

 
Lotta och Karls utsagor ovan kan tolkas som att musik är mer än bara ett verktyg för att utrycka 
sig och kommunicera, det är en naturlig djupt rotad del av att vara människa och att uttrycka sig 
via musik är något som mer eller mindre alla kan. Musiken är viktig för människors möjligheter 
att hitta, utforska och uttrycka sin egen identitet. Musiken har även förmågan att få oss att knyta 
an till andra med liknande identiteter och på så sätt skapa sociala grupper. Nästan alla informanter 
såg musik som ett universellt språk och argumenterade för musikens potential att skapa förståelse 
över kultur- och nationsgränser. Jonas var den enda informanten som ställde sig kritiskt till att 
kalla musik för ett språk. 
 

Jag har liksom alltid reagerat på den formuleringen att musik är ett universellt språk. Jag kan hålla 

med om att det är ett universellt kommunikationsmedel men inte ett språk. Jag har nog lite högre 

förväntningar på ett språk tror jag [skratt] att det ska vara tydligare kanske. - Jonas 

 
Lotta och Karl var inte ensamma om att se musik som något naturligt inneboende hos alla 
människor. Även Karin lyfte fram hur djupt rotad musiken är hos människor och menade att 
känslan för musik är något medfött. 
 

Jag tror att man föds med en känsla för musik och vet att det är viktigt […] Omedvetna små 

spädbarn reagerar ju på musik, även innan de är födda om man spelar musik genom magen. - Karin 

 
Informanterna ansåg även i stor utsträckning att de hade ett ansvar i sin roll som musiklärare att 
värna om elevernas medfödda instinkt att musicera och utrycka sig via musik. Lotta var en av de 
informanterna som kände starkast för detta och menade att musikundervisning i mångt och 
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mycket handlar om att hjälpa eleverna att komma tillbaka till en inställning till musik som något 
naturligt och kravlöst för att på så sätt hjälp dem att uttrycka sig musikaliskt. 
 

Plocka fram det där som fanns där som barn för det finns så många lager av inlärning om hur man 

ska vara. Till exempel det här med att sjunga som går från något helt naturligt till att bli en 

jätteprestation. - Lotta 

 
Slutligen kan musisk kommunikation även syfta till den kommunikation som uppstår när man 
musicerar med andra. Karin var en av informanterna som lyfte fram detta. 
 

När man har kommit lite längre och blivit lite duktigare så är det ju hela tiden så att man 

kommunicerar med övriga man spelar med […] Och det är ju säkert någonting man kan säga att 

man har nytta av i andra samarbetsformer som inte har med musik att göra […] Man måste ju lyssna 

av varandra och känna att alla får ta sin del. - Karin 

 
Citatet ovan blir även ett exempel på hur kunskaper förvärvade i ett musiskt sammanhang kan bli 
nyttiga i andra, icke-musiska, sammanhang. 

Gemenskap och samarbete 

Gemenskap och samarbete ansåg informanterna vara centrala komponenter i vad musik är och 
varför musikundervisning är viktigt. Gemenskap och samarbete sågs både som 
musikundervisningens direkta konsekvens men även som en förutsättning för att undervisningen 
överhuvudtaget ska fungera. 
 

Man måste samarbeta. Det är som ett ultimat grupparbete, om någon är borta så blir det ju inte 

samma sak. Man tappar något viktigt när någon är borta som inte går att ersätta för varje funktion 

fyller en plats och är viktigt. Man åstadkommer något tillsammans som man inte kan göra någon 

annanstans, det är en väldigt stark synergieffekt. - Jonas 

 
Flera informanter framhävde att musikundervisning och musicerande i grupp tränar egenskaper 
så som tolerans, respektfullhet och ödmjukhet, vilket på sikt gynnar samarbetsformer inom andra 
områden i skolan och i samhället i stort. Sara lyfte vikten av att träna på att lyssna aktivt på andra 
och samtidigt öva upp förmågan att kunna utvärdera sin egen position i relation till andra i en 
grupp. 
 

Att man kan utvärdera sin egen position, hur kan jag i förhållande till andra göra så att det ska låta 

bättre? […] Varenda klass har ju bekymmer med gruppkonstellationer och jag upplever att eleverna 

har väldigt svårt att sätta in sin egen position i en konstellation, liksom vem är jag här […] Och det 
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finns redan i målen att man ska förstå sin egen position när man musicerar men kanske att man ska 

göra det ännu mera för då tror jag att man kan ta över det i andra områden i livet. - Sara 

 
Utöver att samarbetet och gemenskapen kan ge effekt utanför musikundervisningen så menade 
Karin och Eva att musicerande i grupp med tonvikt på samarbete och gemenskap kan bidra till 
att göra musikupplevelsen till något större och starkare men även mer lättillgänglig. En sådan sak 
som att stå på scen kan i grupp tyckas mindre skrämmande och blir således en arena för eleverna 
där de kan utvecklas som individer tillsammans. 
 

Jag tycker ändå att musik är något socialt. […] Jag tycker att det ger mer att skapa med andra. Jag 

tycker att det blir en starkare känsla, större upplevelser, saker man inte kan göra när man är ensam, 

att man känner wow nu stämde det mellan oss […] Det är ett samarbete. - Karin 

 
Man kanske aldrig skulle ställa sig på en scen själv men i grupp så vågar man göra det och får kanske 

jättefina minnen av det liksom. Kanske självförtroende också […] Att samlas kring en låt och spela 

D och A7 och få det att flyta är ju också en upplevelse på nivån av att få det att flyta, så det blir ju 

en gemenskap när man får det att fungera. - Eva 

 
Två av informanterna lyfte musikens roll att skapa värde som gemenskap i skolan men utanför 
undervisningens kontext. Karl och Jonas såg musiska inslag i skolan som en möjlighet att samlas 
kring en gemensam aktivitet för att stärka vi-känslan på skolan och ge elever en möjlighet att få 
visa upp sina musikaliska färdigheter för andra. De ansåg att sådana aktiviteter är viktiga för att 
stärka skolan på sikt och att föra samman elever över klassgränserna. Exempel som Karl och 
Jonas tog upp var Lucia och skolavslutningar men Jonas utryckte även att han gärna hade sett fler 
sådana aktiviteter i form av orkesterverksamhet eller att man utanför själva undervisningen sätter 
ihop en skolkör som kan uppträda vid högtider som firas i skolan. 
 

[…] Man kan ha konsert och visa vad man har åstadkommit. Och det är ju någonting som samlar 

människor och det märks ju att eleverna tycker att det är roligt att se andra uppträda. Det bygger ju 

också skolan, det bygger en gemenskap […] Sen behöver ju det inte kopplas till 

musikundervisningen men musiken på skolan borde få ha en större roll genom framträdande eller 

en skolkör eller en orkester till exempel. - Jonas 

 
Här ska även tilläggas att de informanter som var musiklasslärare såg en tydlig positiv konsekvens 
av att en klass har en särskild profil då en sådan inriktning för med sig ett gemensamt intresse och 
något som eleverna kan samlas och ha roligt kring såväl under som utanför skoltid. 
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Musik som ett verktyg för meditation 

Hälften av informanterna uppehöll sig vid musikens meditativa egenskaper. Musik och 
musicerande som någon form av självmedicinering eller meditation var i informanternas utsagor 
främst kopplat till det egna musicerandet, det vill säga det som sker privat i enrum på deras fritid. 
Alla informanter framhävde att det egna musicerandet minskat sedan de började arbeta som 
musiklärare. Anledningarna till detta varierade från informant till informant, där någon uppgav 
ljudtrötthet som ett skäl ansåg andra att tiden helt enkelt inte räckte till. När väl tillfälle gavs att 
musicera, eller när de reflekterade över hur och varför de hade musicerat på egen hand tidigare, 
talade informanterna om det som att de gavs ett tillfälle för eftertanke och att gå in i sig själva. 
 

Det blir ju ett sätt att kanske ventilera känslor. […] Om jag tänker spontant vad jag använder musik 

till så är det… liksom balsam för själen […] - Karl 

 
En av informanterna, Eva, förde ett utförligt resonemang där hon talade om musik som flow, 
vilket stack ut från de övriga informanterna som såg att musik bar med sig meditativa egenskaper. 
 

Musik är också flow för mig, när man hamnar i det här fantastiska tillståndet där tid och rum upphör 

[…] Det är en energi i kroppen som gör att man mår bra. - Eva 

 
Eva menade att flow är en form av energi som mer eller mindre alla människor med rätt mängd 
övning kan få tillgång till och ”koppla upp sig” till. Utöver övning förutsätter flow att man 
besitter vissa egenskaper. Eva drog paralleller mellan att vara i flow och att vara engagerad i 
barnslig lek och för att ta sig dit krävs det ett visst mått av fantasi och öppenhet. När Eva 
”kopplar upp sig” på flow förlorar hon begreppet om tid och rum och tillåts existera i en form av 
meditativt tillstånd. Hon menade att alla har möjlighet att nå flow även om vägen dit kan se olika 
ut för olika människor.  
 

[…] Jag tänker att olika människor får flow av olika saker, så då skulle jag säga att någon får flow av 

att vara kirurg och utför en operation och någon får flow av något annat. […] Jag tänker att det 

måste vara så för alla människor, när man är i sin sanna natur. […] Jag tror att alla kan nå flow, […] 

men jag tror kanske att alla inte har ett behov av att hamna där. Att man är nöjd med att bara tuffa 

på i livet men för mig räcker inte riktigt det. - Eva 

 
För Eva blir musik och musicerande hennes väg in i flow och hon menar att man skulle kunna 
tolka musiken som en del av hennes sanna natur. 
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Musikens känslomässiga påverkan 

Alla informanter ansåg att musik har en stark koppling till och påverkan på känslor och därför är 
svårt att förhålla sig neutralt till. Utöver att man med hjälp av musik kan uttrycka och 
kommunicera tankar och känslor ansåg informanterna att musiken ofta blir ett verktyg för att 
förstärka, utforska eller skapa nya känslor. 
 

Jag är en väldigt känslosam person många gånger och musik förstärker ju det och man väljer ju 

musik utifrån hur man mår […] Man väljer såna saker som man tycker om, det här mår jag bra av 

och det här njuter jag av och tycker är kul. Så det är väldigt mycket känsla i musik. - Karin 

 
Det kan också vara ett sätt att hantera känslor tror jag… på något vis bearbeta tankar, att sjunga 

igenom det på något vis. […] Det kan säkert släppa lös tankebanor. Och jag tror faktiskt att det 

undermedvetet är vad jag använder det till ibland. - Karl 

 
Informanterna är selektiva när det väljer vilken musik de ska lyssna på och uppgav att de ofta har 
ett syfte med sitt musiklyssnande oavsett om det är för att förstärka ett visst humör eller en 
känsla eller för att skapa en viss atmosfär. Vissa informanter talade om musik som ett sätt att 
inreda sitt liv med behagliga känslor och ett sätt att förnimma och anknyta till minnen och saker 
som har hänt. Alla informanter var överens om att musik, oavsett om det handlar om att lyssna 
eller att skapa på egen hand eller med andra, ofta för med sig en stark subjektiv känslomässig 
upplevelse. Vi vet sedan tidigare att alla informanter även ansåg att musik är kommunikation och 
ett uttrycksätt, det vill säga att för sig själv och andra kommunicera och uttrycka sina känslor och 
tankar samt sin identitet. Däremot fanns det blandade åsikter kring hur den subjektiva 
känsloupplevelsen påverkas av vad skaparen bakom den musik som konsumeras försöker 
förmedla med sin musik, med andra ord, vad skaparen försöker kommunicera. Man kan tolka 
detta som att det finns ett vist känslo-input i musik som kan färga den känslo-output som lyssnaren 
upplever. Sara och Jonas var två informanter som ansåg att skaparens känslo-input inte spelar så 
stor roll för deras upplevda känslo-output. De menade att vetskapen om skaparens känslo-input 
kan förstärka en lyssnares känslo-output men att det väsentliga alltid är lyssnarens egen subjektiva 
upplevelse 
 

Jag tänker att det inte har någon betydelse. Jag tänker att det är svårt att skapa musik om man inte 

har någon känslan… Men sen så är ju alla åhörare berättigade sin egen känsla. Den kan man ju inte 

ändra på. […] eller det kanske spelar roll vilken känsla det blir men jag tänker att ju starkare desto 

bättre, det är ju bara härligt. - Sara 
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Jag tycker att det kan ge en djupare förståelse av musiken om jag vet men jag brukar ofta lägga in 

min egen värdering och den tycker jag ofta är viktigare än vad personen själv vill förmedla. […] När 

jag lyssnar på musik så vill ju jag att den ska skapa värde för mig. - Jonas 

 
Karl pratade istället om vikten av att det finns en ärlighet i musik och att den upplevda ärligheten 
påverkar hur han upplever och lyssnar på musik. 
 

Det är i alla fall viktigt för mig när jag musicerar att vara ärlig, […] att det känns genuint och inte 

plastigt eller vad man ska säga. Men sen kan ju jag uppskatta andra låtar och i andra sammanhang 

men det kanske inte tar fram de här genuina känslorna riktigt, det kanske blir mer skoj eller pepp 

som man dansar till. - Karl 

 
En följdfråga till informanterna på temat musikens känslomässiga påverkan var om man kan säga 
att det objektivt finns bra eller dålig musik beroende på hur effektfull den är. Informanterna gav 
något blandade svar. Dels var de alla överens om att det alltid finns en viss kvalitetsaspekt i 
musiken som påverkar hur de som individer uppfattar den. Karl till exempel var som vi kan se i 
citatet ovan mån om att det skulle finnas en ärlighet i musiken för att han skulle värdera den 
högre. Alla informanter påpekade dock att upplevelsen av huruvida musik är bra eller dålig är 
något helt subjektivt. 
 

Jag tänker nog bara att musik är musik, på något sätt, och värderingar vi lägger i det är någonting vi 

har lärt oss eller hur vi identifierar oss själva. - Lotta 

 
Enligt Lotta handlar upplevelsen av bra eller dålig musik således om inlärning. 

Färdighetsnivå och talang 

En genomgående trend i informanternas utsagor var att de alla hade en tendens att se upp till en 
hög färdighetsnivå och musikalisk talang. Detta märktes inte minst i hur de såg på att identifiera 
sig som musiker där flera av dem valde att inte göra detta på grund av att de inte ansåg att de 
besatt tillräckligt med färdigheter och inte heller hade ambitionen för att jobba för att nå upp till 
en sådan nivå. När informanterna ombads att diskutera och reflektera kring talang och 
färdighetsnivå framträdde tre teman. Dels hade informanterna delade åsikter kring begreppet 
talang och huruvida en viss musikalisk begåvning kan vara medfödd eller inte. Informanterna 
uppehöll sig även mycket kring hur en viss musikalisk talang eller en hög färdighetsnivå kan 
påverka den musikaliska upplevelsen eller inte. Slutligen fick debatten rörande teori kontra praktik en 
stor plats i reflektionerna och informanterna hade delade åsikter rörande hur man ska se på den 
debatten. 
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Talang 

När det kom till musikalisk talang gick åsikterna hos informanterna isär. Hälften av 
informanterna ansåg att musikalisk talang är något som till viss del är medfött och alltså inte finns 
hos alla elever. Med det sagt så menade inte informanterna att elever utan eller med liten 
musikalisk talang inte har en möjlighet att öva upp en viss färdighetsnivå. 
 

Jag tror att det finns en medfödd skillnad ja, det är jag ganska övertygad om, men sen kan man 

komma långt med mycket stimulans […] Men det är skillnad på den talang man har, ingen tvekan. - 

Karin 

 
Den talang som Karin beskriver ovan kan enligt informanternas utsagor utrycka sig på många 
olika sätt. Både en mer abstrakt känsla för musik och musikalitet men även rent fysiska 
förutsättningar som finmotorik eller möjligheten att greppa vissa instrument togs upp som 
möjliga aspekter som skiljer elever åt. Inte bara arv utan även miljö gavs betydelse för en elevs 
talang. Sara var en av de informanter som ställde sig tvekande till att musikalisk talang kan vara 
medfött. 
 

Alltså jag tror att man kan ha varit i ett sammanhang eller har ett intresse för det så att man har lätt 

att känna puls och så, man har övat så man har det i kroppen absolut, det märker jag att vissa elever 

har, men jag tror inte att det är medfött. […] Jag tror så här att om två olika människor föds i ett 

helt avskalat rum och de har exakt samma förutsättningar hela tiden då kan de absolut bli lika bra 

konsertpianister. Men sen absolut, arv och miljö vad påverkar mest?- Sara 

 
Tidigare musikalisk erfarenhet, möjligheten att musicera utanför skolan, kulturella skillnader och 
föräldrarnas inställning till musik och musicerande togs alltså upp som möjliga miljöaspekter som 
spelar en roll för elevens musikaliska talang. 

Påverkan på den musikaliska upplevelsen 

Alla informanter var överens om att en ökad färdighetsnivå eller skicklighetsgrad påverkar den 
musikaliska upplevelsen och var viktig för att kunna ta till sig av musik på en högre nivå. Att 
kunna diskutera musik och delta i ett gemensamt musicerande ansågs förutsätta vissa utvecklade 
färdigheter. Att dessutom lyckas prestera på hög nivå i sitt eget skapande ansågs ge mer till 
upplevelsen av musik. 
 

[…] Men sen när man väl lyckas prestera, och det kan ju lika gärna vara på en lektion som en 

konsert, många gånger har jag känt wow nu satt det här och man har börjat gråta på lektionen, och 

det har hänt flera gånger, att man säger till eleverna att nu blev det här så bra och man blir helt 

överväldigad. - Karin 
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Flera av informanterna upplevde även en skillnad i hur de själva upplevde musik före och efter 
avslutad utbildning. Många ansåg att en ökad kunskap på detaljnivå lett till att de börjat se på viss 
musik i ett nytt ljus och att det i många fall påverkat dem negativt. En ökad förståelse hade i 
många fall lett till att man slutat lyssna på viss musik då den musikaliska kvaliteten ansågs för låg. 
Den påverkan som informanterna beskriver kan te sig på olika sätt och informanterna pratade 
om påverkan i form av en förstärkning eller en förändring men även multiplicering av känslor. 
Lotta svarade följande på frågan om olika kunskapsnivåer leder till flera och/eller olika 
upplevelser: 
 

Olika eftersom den som är van lyssnar efter andra saker och kan se skickligheten i det, medan den 

ovana bara sitter och tar in och känner något. - Lotta 

 
Karin var mer precis i sitt svar: 
 

Fler är jag inte säker på och jag tror att oavsett så kan man känna lika starka känslor. Annorlunda 

känslor där emot, ja det kan jag tänka mig men jag vet inte riktigt. […] Om du är musiker så lyssnar 

du efter andra saker, det vet jag att man gör, hur man fraserar, hur man drillar, på den nivån och då 

ger ju det kanske en annorlunda känsla […] Det kan säkert störa också för man kan säkert missa 

helheten om man är för detaljstyrd. - Karin 

 
Eva var mer värderande i sitt svar: 
 

De gånger som det är bra så tror jag att man får en djupare upplevelse av det när man kan mer […] 

men det krävs mer för att komma dit […] Men jag tror inte att det är ett hinder att få stora 

upplevelser bara för att man har lite kunskap. - Eva 

 
De var alla överens om att en person med högre färdighetsnivå och en högre nivå av musisk 
kunskap har möjligheten att få en förändrad musikalisk upplevelse. Däremot ställde de sig kritiska 
till att sådana kunskaper kan bidra till en förstärkt eller multiplicerad upplevelse. 

Teori kontra praktik 

Debatten rörande huruvida musikämnet ska ses som ett rent praktiskt ämne eller som en 
kombination av lika delar praktik och teori vidrördes av alla informanterna. Alla informanter 
ansåg att musikämnet i sin grund är ett utövande, något praktiskt, som dessutom utgör en 
motvikt till de mer teoretiska ämnena i skolan (mer om det längre fram). Dessutom kunde 
informanterna peka på en upplevd skillnad mellan hög- och lågpresterande elever när det 
kommer till att musicera på en teoretisk nivå. Man uttryckte att högpresterande elever oftare har 
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lättare för att utrycka sig i tal och skrift vilket möjliggör för dem att sätta ord på vad de gör och 
på så sätt kan ta till sig av musikens teoretiska inslag på ett annat sätt. I sin undervisning såg 
informanterna att det teoretiska och det praktiska ofta gick in i varandra och försökte aktivt ge 
utrymme åt båda delarna. Ofta lät de dock det praktiska ta merparten av undervisningstiden. 
 

Musik är ju ett utövande, det är ju någonting man lär sig färdigheter i och utrycker genom hur det 

låter. Jag tänker att det har ett större värde så men det beror ju på. Det behöver ju inte ha ett större 

värde för alla elever de kan ju lära sig mycket av den andra reflekterande biten, det finns ju dem som 

inte älskar att spela men de kan ju ändå lära sig otroligt mycket av musik. Men jag skulle säga att den 

utövande biten är just starkast. - Lotta 

 
Lotta beskrev även att hon alltid lagt mer tid på just det praktiska och att det är något hon tror är 
vanligt hos musiklärare i allmänhet. Jonas menade att anledningen till att han lägger stor vikt vid 
musikens praktiska sida i sin undervisning är för att det är ett sätt att göra det mer lättillgängligt 
för eleverna. 
 

Jag undervisar kanske inte så mycket i musikteori som ämne men det kommer ju lite i hur jag lägger 

upp mitt material, har jag skrivit ut ackord eller bara noterat saker. Då finns det ju en nivå av 

musikteori men jag har kopplat ihop det med något praktiskt så eleverna förstår varför vi lär oss det 

teoretiska. Det är ju också för att de ska kunna använda det senare för att kunna spela själva och inte 

vara beroende av att jag står och visar. - Jonas 

 
Genom att praktisera blir de teoretiska bitarna, som han menar ofta är något för abstrakta för 
många elever, mer begripliga och det underlättar för eleverna att förstå värdet av att även 
musicera på en mer teoretisk nivå. 

Musikundervisningens funktion 

När informanterna diskuterade musikundervisningens funktion ombads de att göra detta både 
med utgångspunkt i vad de själva personligen hade önskat att undervisningen fyllde för funktion 
men även den funktion som de ansåg att undervisningen faktiskt fyller idag. Tre separata teman 
går att urskilja från informanternas svar. Dels tog informanterna ett tydligt elevperspektiv och 
diskuterade undervisningens funktion när det kom till att förmedla en viss musisk kunskap som 
kommer eleverna till gagn i livet utanför skolan. Ett samhällsperspektiv var också närvarande och 
informanterna argumenterade för att demokrati, kultur och mångfald i samhället gynnas av 
musikundervisning i grundskolan. Informanterna intog även ett perspektiv med skolan som 
utgångspunkt och talade då om musikämnet i relation till andra skolämnen.  
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Musisk kunskap 

Det går att dra stora paralleller mellan vad informanterna ansåg att musik är och vad de ville att 
musikundervisningen skulle fylla för funktion för eleverna. Man ville bland annat att eleverna lär 
sig att behärska musiken som ett uttryck och kommunikationsverktyg samt att viljan och 
förmågan till samarbete och att se på andra som tillgångar skulle stärkas genom 
musikundervisning. Informanterna talade om musiska färdigheter som en kunskap i att kunna 
känna sin egen identitet, att beröra andra och att göra ett avtryck i sin direkta omvärld, att göra 
sig förstådd på ett alternativt sätt samt att känna tillfredställelse genom skapande. De ansåg att 
musikundervisningens främsta syfte inte var att skapa framtidens musiker utan snarare framtidens 
musikkonsumenter. Eva utryckte det på följande sätt: 
 

Jag tänker att det berikar deras liv, och jag tänker att det främsta för oss är ju inte att vi ska skapa 

musiker. Det är ju jätteroligt om någon håller på med det sen men det är ju inte syftet. Jag tänker att 

här så fostrar vi musikkonsumenter, alltså de som får ett mervärde i sitt liv för att de har musik med 

sig. […] Det man önskar är ju att en stor procent av de som gått hos oss har en glädje av musiken 

sen. Att de kan lyssna på musik och förstå musik, förstå vad det är de hör och få känslor av det och 

på det sättet tänker jag få glädje av musiken. Det tänker jag är vårat främsta syfte. - Eva 

 
Informanterna såg även den kunskap som eleverna tillgodoser sig genom musikundervisning som 
en viktig medvetenhet om hur musik kan användas med olika syften i samhället.  
 

Oavsett om man gillar musik eller utövar musik så kommer du att påverkas av den och den finns 

överallt […] Ta en dag och gå omkring och tänk på när hör du musik, hur används den och hur 

påverkar den dig och då kan man förstå varför det också är viktigt att kunna den. När du går in i en 

affär så är det genomtänkt vilken musik de ska spela för att du ska köpa något speciellt, en film 

skulle inte vara en film utan musik. Varför är det så? Och även om du inte utövar musik så möter du 

den hela tiden i dit liv, vid stora händelser, bröllop, begravningar, det finns så många 

beröringspunkter […] - Lotta 

 
Det är viktigt att kunna ta till sig och förstå musik, veta musikens roll i samhället i filmer och reklam 

men också i det personliga livet, jag tycker det är superviktigt. - Jonas 

 
Det Lotta och Jonas beskriver ovan är alltså vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till hur 
media, näringsliv och andra aktörer i samhället använder musik som ett verktyg för att påverka 
bland annat köpmönster och sympatier. Informanterna visar på en vikt i att besitta en viss 
medvetenhet kring hur musiken påverkar alla människor eftersom det i princip är omöjligt att 
leva ett liv där man inte på något sätt stöter på och påverkas av musik i sin vardag. 
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En annan viktig aspekt av musisk kunskap ansåg informanterna vara att lära sig vad det innebär 
att öva. 
 

Och sen själva utövandet har ett värde i sig. Att öva ett instrument, att fysiskt öva och att bli bra på 

något. Bara den kunskapen. - Lotta 

 
Att få bli bra på någonting genom övning såg informanterna föra med sig många positiva 
följdeffekter, inte minst att få bygga sin identitet kring ett utövande i likhet med att till exempel 
idrotta men även att få bygga upp sitt självförtroende genom att lägga ner energi på något och se 
att man kan bli bra på det. 
 

[…] Det blir väldigt tydligt vad träning är. I musik är det så snabb feedback, om jag spelar så här 

istället så låter det mycket bättre, eller nu kan jag byta mellan de här ackorden mycket bättre […]. 

Och det här har jag börjat peka på mer nu under senare tid, att lära eleverna att träna och träna 

eleverna i att se sina framsteg och få dem att reflektera mycket över att när vi började med det här så 

kunde du inte det och hur har du jobbat. Få dem att sätta ord på det. - Jonas 

 
Informanterna påpekade även värdet i att lära sig tålamod och att musikämnet var särskilt väl 
lämpat för sådan typ av övning. 

Demokrati, kultur och mångfald 

Alla informanter ansåg att musikundervisningen har en viktig roll att spela i fostran av 
demokratiska medborgare, inte minst på grund av de värden av samarbete, gemenskap och 
kommunikation som musikundervisningen bär med sig. 
 

Det blir ett annat lugn i att man har något gemensamt eller ett gemensamt intresse […] Det är en 

stor skillnad på att ha något att samlas kring och att inte ha det. Ur ett samhällsperspektiv tror jag att 

det är samma sak, att folk har något att samlas kring och brinna för […] och där är musiken ett 

alternativ […] Jag tror att musiken är viktig för att skapa lugna människor [skratt]. - Karin 

 
Flera av informanterna knöt an till tanken om musikundervisning som ett forum för mångkultur 
och möten över de kulturella gränserna. Dock fanns en utbredd självkritik där många informanter 
menade att de själva var dåliga på att blanda in mångkulturella inslag i sin undervisning. 
 

Även vi som är vuxna är ju så inne i västvärlden och den musikutvecklingen och även jag som 

musiklärare kan vara otroligt fast i det […] och det är mitt mål att bredda så att man tittar på andra 

delar av världen […] också med tanke på hur mångkulturellt samhället är och kommer att vara för 
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dem [eleverna] i framtiden, då är det ju jätteviktigt att man har sett de olika bitarna bara som i en sån 

sak som musikundervisningen. - Lotta 

 
En viss samhällskritik framkom i och med att musikämnet är ett av skolans minsta ämnen, det vill 
säga det är ett av de skolämnen som har minst undervisningstimmar, och vissa informanter 
upplevde att de praktiskt-estetiska ämnena överlag inte får tillräckligt med gehör på grund av att 
samhället ständigt åsidosätter kultur och kulturella verksamheter. När informanterna ombads att 
diskutera musikundervisningens roll som kulturbärare svarade bland annat Eva att det var en svår 
fråga att diskutera beroende på hur samhällets syn på kultur i allmänhet ser ut idag. Hon drog 
paralleller mellan situationen för musikundervisningen i och den pågående debatten kring de 
kommunala kulturskolornas verksamhet. 
 

Vi har ju varit ett musikexportland […] det är en stor del av våran ekonomi, och sen att tro att det 

kommer av sig självt, det är korkat att börja dra ner på kulturskolan […] som är den bidragande 

orsaken att vi har en sådan musikexport i det här landet. - Eva 

 
Hon menade att anledningen till att ämnen så som matematik, svenska och engelska premieras 
idag är för att det i samhället finns en norm för vad som är viktig och reell kunskap. Om 
samhället istället hade drivits av att utveckla ett rikt kulturliv hade situationen för musikämnet 
antagligen sett annorlunda ut idag och undervisningen hade kunnat hålla en högre nivå enligt 
Eva. 

I relation till andra skolämnen 

När informanterna ombads att knyta musikundervisningens funktion till en skolkontext ägnades 
mycket tid åt att diskutera musikämnets relation till andra skolämnen. Flera informanter menade 
att det finns ett värde i att skolan erbjuder flera olika möjligheter till utveckling och en bred syn 
på vad som räknas som viktig kunskap samt att musikämnet har en stor roll att spela där. Många 
ville även peka på att musicerande kommer med flera positiva följdeffekter som är av stor vikt för 
andra ämnen. 
 

Det är kul för att ibland får jag den här frågan från elever, liksom varför gör vi ens det här? […] 

Men till exempel matte, det är ju samma område i hjärnan som du övar på, som blir bättre av musik 

[…] Man har sett att elever som har mycket musik på schemat har även bra betyg i matte, sen kan ju 

det bero på en massa andra grejer som socioekonomisk status men det är ju också att man faktiskt 

tränar samma område i hjärnan. Så där känner jag nyttoegenskaper. - Sara 

 
Flera informanter lyfte även fram att musicerande för med sig ett generellt välmående som också 
kan spilla över på andra ämnen och ge positiva resultat vilket de även ansåg var av vikt att lyfta 
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fram som argument för eleverna. Även debatten rörande teori kontra praktik blev aktuell igen då 
flera informanter såg ett värde i musikundervisningen som ett praktiskt avslappnande 
komplement till de mer teoretiskt tunga ämnena i skolan. 
 

Det kan vara en ventil för att få utrycka sina tankar och kanske också för det här, när de har så 

mycket teoretiska ämnen och så, att få göra något som triggar igång den andra hjärnhalvan, den 

kreativa och konstnärliga. De här praktiskt-estetiska ämnena fyller nog en stor funktion där.- Karl 

 
Samtidigt uttryckte flera informanter att sådana argument mest är till för att marknadsföra 
musiken som ämne och de upplevde en oro över att det ibland lades allt för stort fokus på 
musikämnet som ett praktiskt komplement. Informanterna ansåg att det ibland kan leda till att 
människor i allmänhet fördummar musikämnet och gör det till enbart en fritidsverksamhet. 
Informanterna upplevde att många ser på musikundervisningen som ett forum med karaktären av 
en fritidsgård, ett rum där eleverna får en möjlighet att slappna av och släppa alla krav. En del 
informanter menade att eleverna ibland inte ens är medvetna om att det de gör under 
musiklektionerna är betygsgrundande och att det är deras ansvar som musiklärare att förmå 
eleverna att se att musikämnet är något att ta på allvar.  
 

Människor tycker att musik är lite blajjigt. […] Det blir mer ett tidsfördriv att det är lite kul att man 

håller på med men det blir inte på riktigt. […] Jag tycker att som skolämne fungerar det inte som en 

fritidsverksamhet eller som avkoppling för det handlar ju faktiskt om att träna och lära sig 

någonting. Och det är ju på något sätt mitt uppdrag som musiklärare att eleverna ser att det här är 

inte bara fritidsgård och häng. - Jonas 

 
Trots alla argument för hur musikämnet och musikundervisningen har förmågan att spilla över på 
och påverka andra ämnen positivt kunde nästan ingen av informanterna sätta musikämnet i ett 
motsatsförhållande och reflektera över vilka ämnen som kan ha liknande förmåga att spilla över 
på musikämnet. 

Läroplanen 

När informanterna ombads att reflektera och diskutera läroplanen koncentrerades uppföljande 
och sonderande frågor kring de teman kring skolans värdeförmedlande och kulturella uppdrag 
och musikundervisningens syfte och centrala innehåll som framkommit vid läroplansanalysen. 
Informanternas åsikter gick isär på flera punkter. Nästan alla informanter ansåg att läroplanen 
speglade deras syn på musikens värde och musikundervisningens funktion och syfte. Alla 
informanter var dessutom eniga om att det är viktig att följa läroplanen och i synnerhet 
riktlinjerna i kursplanen då detta utgör grunden för deras bedömande arbete. Det fanns en viss 
kritik mot dem delar av lärarkåren som tar sig allt för stora friheter när det kommer till att frångå 
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läroplanen. Nästan alla informanterna var noggranna med att framhäva att läroplanen är ett 
styrdokument för lärarnas myndighetsutövande och att det därför är viktigt att följa den oavsett 
vad man tycker om den personligen. När informanterna ombads reflektera kring läroplanen och 
deras egen relation till den blev två teman tydliga. Det riktades en viss kritik mot läroplanens 
utformning, där fokus främst riktades mot hur bred den är i sin omfattning. Vissa informanter 
uppehöll sig även en del kring betyg och bedömning och problematiserade detta med utgångspunkt i 
prestationskravens påverkan på kreativiteten. 

Läroplanens utformning 

Som redan nämnts så speglade nästan alla informanter sin syn på musikens värde och 
musikundervisningens funktion i de värden och den funktion som framgår i läroplanen. Samtidigt 
fanns det en viss kritik. Dels upplevde flera informanter en viss dissonans mellan de centrala 
målen och kunskapskraven men framförallt ansågs läroplanen i sin helhet var allt för detaljerad 
och bred. 
 

Jag kan förstå tanken att man ska prova på allting men du kanske också kan få fokusera på vissa 

bitar […] Jag tycker att det är för plottrigt. - Karin 

 
Flera informanter upplevde liksom Karin ovan att läroplanen på grund av sitt omfattande 
innehåll ofta riskerade att göra musikundervisningen ytlig. Många återkom till att musikämnet är 
ett av skolans minsta ämne och att det helt enkelt inte fanns tid till att gå in på allt det som står i 
läroplanen. Flera informanter tog även upp förslaget till ny kursplan som de ansåg vara en 
förbättring och hoppades skulle gå igenom och börja gälla i framtiden. 
 

Alltså det är så galet mycket saker så när man läser i den [läroplanen] så tänker man; är det 

musikhögskola man pratar om här […] Nu kommer det ju en uppmjukning och den ser ju mycket 

bättre ut. - Eva 

 
Flera informanter medgav att på grund av den lilla tid som musikämnet har så lägger de större 
fokus på kunskapskraven än de centrala målen i sitt arbete. Man ville även poängtera att 
musikämnet är ett övningsämne som kräver tid för att bli meningsfullt, tid som i dagsläget inte 
finns. Knappa resurser berördes också som ett stort problem för musikundervisningen och några 
informanter menade att problemet egentligen ligger i inställningen hos politiker och beslutsfattare 
på lokalnivå. En detaljerad och bred läroplan ansågs även kunna komma med vissa fördelar. 
Några informanter menade att utan läroplanen att förhålla sig till så hade deras egen undervisning 
blivit smalare och mindre mångsidig. 
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[…] Men här vet man ju att de får en allsidighet som de kanske inte skulle få om jag fick styra själv 

för då skulle jag nörda in […] Musiken är som ett smörgåsbord, du får pyttelite av varje, för det är 

så mycket man har klämt in i ämnet […] Eleverna får prova på och sen tänker jag att är man då 

intresserad så har man möjligheten att välja. Och det blir då essensen av vad musikämnet är. Inte 

egentligen att man kommer härifrån med massa kunskap […] men det blir ett erbjudande till alla om 

att hitta musik. - Eva 

 
På grund av läroplanens utformning hinner informanterna inte gå in på djupet men de får en 
möjlighet att visa på musikämnets bredd i hopp om att eleverna ska finna något av intresse och 
sedan på egen hand välja att utveckla sin musikalitet. 

Betyg och bedömning 

Informanternas åsikter kring betyg och bedömning gick delvis isär. Majoriteten av informanterna 
ställde sig kritiska till betyg generellt och menade att det inte gick ihop med deras personliga 
kunskapssyn och hur man på bästa sätt stärker och driver på processer i en elevs lärande. Vissa 
informanter ansåg ändå att betyg och de bedömningskriterier som finns går att använda på ett bra 
sätt och kan fylla en funktion i skolan. Lotta var en av dem som menade att det trots allt finns ett 
väl utarbetat kommentarmaterial till läroplanen som ger lärare handfasta verktyg och råd för hur 
man ska gå tillväga vid bedömning. Verktyg och råd som bland annat Lotta ansåg att många 
lärare inte tar till sig och använder. 
 

Många musiklärare är till exempel kritiska mot sång, att det ska bedömas men det håller jag inte med 

om. […] Det behöver inte vara så problematiskt, det är inte så höga krav i att bedöma sång. Och så 

upplever jag att det är många som inte ens har tagit sig tiden att läsa det kommentarmaterial som 

finns, där det till exempel står väldigt tydligt hur man ska tolka sång […]. - Lotta 

 
Andra menade att betyg blir en felriktad motivationsfaktor för eleverna. Eva till exempel menade 
att mål och riktlinjer för musicerandet är viktigt, att man ska sträva efter att höja nivån och 
kvaliteten på sitt musicerande men att betyg inte är en nödvändig förutsättning för detta. 
 

Allt i skolan blir ju prestation med det systemet vi har, och då försvinner ju mycket av glädjen med 

musik, när allt vi gör är kopplat till en bedömning. Och då går vi ju ifrån det här som jag menar att 

musik är, essensen av musik, nämligen en lekplats, där människor får vara. […] Prestation och 

musik får hänga ihop men inte bedömning i form av betygskriterier. - Eva 

 
Betyg menade Eva har en tendens att skada elevernas kreativitet och fria tänkande och gick emot 
det hon kallade för musikens essens. 
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Analytiska slutsatser 

I följande kapitel dras analytiska slutsatser kring studiens redovisade resultat med hjälp av de 
valda teoretiska verktygen. Resultatet belyses även med hjälp av läroplansanalysen samt tidigare 
forskning för att på så sätt kunna förstås mot en musikpedagogisk bakgrund och kontext. 
Kapitlet följs av ett övergripande diskussionskapitel där det även ges förslag på vidare forskning. 

Musik som ett referensialistiskt eller absolut expressionistiskt begrepp? 

Informanternas syn på musik bär spår av både referensialism och absolut expressionism och 
speglar till viss del det förhållningsätt som uttrycks i läroplanen. Vid en tolkning av 
informanternas utsagor kan man konstatera att musik anses vara ett uttryck och en form av 
kommunikation som i många fall går att likställa med ett språk. Vid en första anblick kan detta 
sägas vara ett referensialistiskt perspektiv på musik som dessutom finner stöd i aspekten av 
samarbete och gemenskap som informanterna lägger i musik-begreppet. Att informanterna ser 
samarbete och gemenskap som en direkt konsekvens av musicerande leder till att de även ser att 
musiken har en stor roll att spela i skolans uppdrag att fostra harmoniska och demokratiska 
medborgare med förmågan att förstå och utvärdera sin egen och andras roll i samhället. Något 
som även framkommer i läroplansanalysen. I linje med ett referensialistiskt synsätt framträder 
musikens egentliga värde först när vi förstår och kan tolka just sådana utomstående värden som 
motivationen bakom samt det som förmedlas via musiken (Reimer, 1989). 
 
Informanterna lade stor vikt vid den subjektiva inre upplevelsen av musik när de talade om den 
som ett utryck och kommunikation. Dels menade de att upplevelsen av musik har en stor och 
viktig inverkan på det inre känslolivet och att musik har en förmåga att både förändra, förstärka 
och skapa nya känslomässiga upplevelser. Detta gör det möjligt att tolka informanternas syn på 
musik-begreppet som något absolut expressionistiskt. I den subjektiva upplevelsen menade 
informanterna att det är den egna förståelsen av de tankar och känslor som musiken slår an i en 
själv som är det essentiella. De värden som skaparen bakom ett verk vill kommunicera (skaparens 
känslo-input) har en sekundär betydelse sett till det man själv upplever (ens egna känslo-output). 
Om musik kan anses vara bra eller dålig menade informanterna beror på vilka värderingar eller 
känslomässiga aspekter man själv lyckas knyta till upplevelsen av musiken. Detta tyder på ett 
absolut expressionistiskt perspektiv på musik där kontext och omkringliggande värden förvisso 
har möjlighet att påverka upplevelsen men det är individens subjektiva reaktion på musikens 
inneboende estetiska kvaliteter som kommer i första rummet (jfr Reimer, 1989). Dessutom 
återfinns en tanke i informanternas utsagor om musiken som något präglat av stor kreativ frihet 
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och gränslöshet där återigen den subjektiva upplevelsen kommer före upplevd kommunikativ 
effektivitet. 
 
I det egna musicerandet och skapandet lade informanterna stor vikt vid musiken som ett verktyg 
för meditation. Detta är också något som går i linje med ett absolut expressionistiskt perspektiv. 
Beskrivning av möjligheten att med hjälp av musik förstå sitt inre känsloliv och att sortera, 
hantera och utforska tankar och känslor har mycket gemensamt med synen på musik som en 
form av kognition och sätt att förstå sin situation och omgivning (jfr Remier, 1989). 
 
Vid tillämpningen av Reimers musikpedagogiska filosofi utkristalliseras en ganska tydlig bild av 
hur informanterna ser på musikens kärna och vad som är musikens värde. Informanterna ser att 
musiken i sig på sätt och vis har en plats i ett rationellt samhälle i och med en viss grad av 
samhällsnytta när det kommer till att fostra harmoniska, demokratiska och användbara 
medborgare för samhället (jfr Røyseng & Varkøy, 2014). Informanternas reflektioner tenderar 
dock främst att röra sig kring den subjektiva och/eller sociala upplevelsen/aspekten av musik. 
Med hjälp av Arendts (1958) handlingsbegrepp kan detta ses som en kritik mot att behöva passa 
in musikens värde inom det rationella samhällets ramar för värdeskapande aktiviteter. 
Informanterna har med andra ord en mer eller mindre gemensam syn på musikens nytta som kan 
komma till uttryck i hur de ser på musikämnets och musikundervisningens nytta och hur musik 
ska passa in och komma till uttryck inom skolans kontext. 

Musikundervisningens funktion och musisk kunskap 

Informanternas reflektioner kring musikundervisningens funktion skulle kunna tolkas som delvis 
motsägelsefulla. När det kommer till musikundervisningens funktion och musikämnets roll i 
skolan var alla informanter noga med att påpeka att musikämnet är ett tidskrävande 
övningsämne. En stor del av musikundervisningens funktion ansågs vara att eleverna ska lära sig 
att öva, att ha tålamod och kunna se värdet i att med hjälp av övning nå bättre resultat. Man kan 
även tolka deras inställning till att kalla sig själva för musiker som en viss beundran för att inneha 
en hög färdighetsnivå och en stark ambition att bibehålla en sådan nivå. Detta överensstämmer 
med ett absolut formalistiskt förhållningssätt till musikämnet där man understryker vikten av 
studiet av musikens fundamentala inneboende element och att musiken ska präglas av träning i 
musikaliska färdigheter (Reimer, 1989). När det kom till talang ansåg hälften av informanterna att 
det finns en medfödd skillnad i musikalisk talang och att vissa elever helt enkelt har mer talang än 
andra. Detta är också något som går i linje med den absoluta formalismen där det, när det dras 
den till sin spets, ses som meningsfullt att ge elever musikundervisning med olika syften på grund 
av olika medfödda förutsättningar (ibid.). 
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Inom den absoluta formalismen talar man om upplevelsen av musik som en estetisk känsla, något 
som inte alla kan uppleva och som man närmar sig genom studiet av musikens fundamentala 
beståndsdelar och övning i musikaliska färdigheter (Reimer, 1989). Med tanke på informanternas 
inställning till musikämnet som ett övningsämne skulle ett rimligt antagande kunna vara att 
informanterna anser att nivån på en elevs musikaliska färdigheter har en stor påverkan på dennes 
möjligheter att uppleva och förstå musik, det vill säga uppleva estetiska känslor. Informanterna 
menade dock att en hög färdighetsnivå förvisso kan leda till en förändring i upplevelsen av musik, 
men en elev med lägre färdighetsnivå eller talang är inte av den anledningen begränsad när det 
kommer till att känna och uppleva musik på ett djupt och betydelsefullt sätt. Övning, så som 
informanterna beskriver det, ska kanske istället förstås ur ett absolut expressionistiskt perspektiv 
där en hög färdighetsnivå bidrar till en större uppskattning för musik och en förmåga att förstå 
musikens potential att inverka på ens inre känsloliv snarare än att det bidrar till en utökad mer 
exklusiv upplevelse av musiken. 
 
Informanterna beskrev musisk kunskap som en förståelse på tre nivåer. Dels som en träning i att 
öva och en förståelse för vilka konsekvenser övning och tålamod för med sig. Musisk kunskap 
kunde enligt informanterna även vara en förståelse för musikens betydelse för personlig 
utveckling och välmående. Slutligen ansåg informanterna att musisk kunskap även kan beskrivas 
som en förståelse för hur vi påverkas av musik i vår vardag. Informanterna framhävde att skolans 
uppdrag inte är att utbilda musiker. Istället ses fostrandet av musikkonsumenter som kan ha 
glädje av musik och musicerande i sin vardag som musikundervisningens främsta syfte. 
Definitionen av musisk kunskap blir således tämligen bred och öppnar upp för tolkningar ur både 
ett referensialistiskt, absolut formalistiskt och absolut expressionistiskt perspektiv. En förståelse 
för hur musik kan användas för att påverka oss att känna och uppvisa ett visst beteende har 
mycket att göra med att sätta in musiken i en kontext och försöka utröna bakomliggande motiv, 
med andra ord ett referensialistiskt sätt att se på musik som något som kan användas som ett 
verktyg för kommunikation och påverkan. Att öva och lägga vikt vid utvecklandet av musikaliska 
färdigheter återfinns som sagt hos den absoluta formalismen och att få en utökad förståelse kring 
musikens betydelse för den personliga utvecklingen och den påverkan den har på det egna 
måendet hör samman med ett absolut expressionistiskt perspektiv på musisk kunskap. 
 
Det fanns hos informanterna en utpräglad syn på musikämnet som ett övningsämne och att man 
där i finner musikundervisningens kärna. Det finns ett värde i att musikundervisningen präglas av 
övning i praktiska färdigheter och man talar om övning som en form av kunskap, det vill säga en 
kunskap i att öva och vad övningen för med sig för konsekvenser. När informanterna 
argumenterar för och lägger vikt vid att öva upp musikaliska färdigheter ansluter de sig till det 
resonemang kring musikundervisningens syfte och centrala innehåll som går att läsa i läroplanen 
där man bland annat lyfter fram att musikundervisningen ska hjälpa eleverna att öva upp 
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musikaliska förmågor, kunna delta i musikaliska sammanhang samt skaffa sig ett intresse för att 
utveckla sin kreativitet. När musik ses som ett övningsämne så skiljer det sig från andra mer 
teoretiska skolämnen och tillåts existera som ett komplement till dessa ämnen. Informanterna såg 
en viktig funktion i detta samtidigt om de ville ta avstånd från att se det som 
musikundervisningens huvudsakliga uppgift. Detta skulle kunna tolkas som att informanterna 
växelvis försöker att förhålla sig till och ta avstånd från den hierarkiska norm som Lindgren 
(2006) beskriver för att legitimera och värdera musikundervisningen. Samtidigt kan man se det 
som att informanterna tvingas att positionera musikämnet i förhållande till andra skolämnen på 
grund av den hårda konkurrensen om tid och resurser och den jämförelse av upplevd nytta som 
de olika skolämnena för med sig (jfr Román, 2006). Med det sagt så bör man även poängtera att 
alla ämnen på ett eller annat sätt tvingas konkurrera med varandra på grund av sagda anledningar. 
 
Informanternas beskrivning av musisk kunskap går mycket väl att koppla till områden utanför det 
musikaliska. På sätt och vis kan man tolka informanternas beskrivning som bredare än den som 
framkom i läroplansanalysen där musisk kunskap tolkades som övervägande referensialistisk med 
fokus på att förstå värden och känna igen sig i en svensk identitet. Nyttan i informanternas 
beskrivning av musisk kunskap blir till stor del individcentrerad då man talar om den som en 
möjlighet för individen att förstå musikens betydelse för den egna personliga utvecklingen, hur 
musik kan användas för att påverka ens beteenden samt en förståelse för övningens positiva 
konsekvenser. Det gör det möjligt att se en koppling mellan informanternas syn på 
musikundervisningens funktion och synen på musikens värde i och med den subjektiva 
dimensionen de vill lägga in i musik-begreppet. 
 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att informanterna har en bild av vad som är musikämnets 
värde och det kunskapsbidrag det medför vilket i enlighet med det som sagts av Louth (2018) och 
Nyberg (2016) borde hjälpa dem i konkurrensen med andra skolämnen. Även undervisningens 
vad och varför som Biesta (2015) talar om går att identifiera i informantarenas utsagor, 
musikundervisningens syfte är inte att utbilda musiker, istället fostrar man framtidens 
musikkonsumenter som kan skapa mervärde i sitt liv med hjälp av musik. 

Ett lojalt men kritiskt förhållningssätt till läroplanen 

Som redan nämnts ansåg informanterna att läroplanen speglade hur de själva såg på musikens 
och musikundervisningens funktion och värde. Informanterna höll med om att 
musikundervisningen har en viktig roll att spela i skolans värdeförmedlande uppdrag och såg att 
värden om demokrati, kultur och mångfald hade en naturlig plats i undervisningen. Som 
påvisades i den genomförda läroplansanalysen strålar dessa värden samman i skolans uppdrag att 
förmedla ett svenskt kulturarv och med hjälp av det förmå eleverna att reflektera kring sin egen 
svenska identitet och hur denna förhåller sig till identiteter på andra sidan av kulturella- och 
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nationella gränser. Informanterna uppgav dock att de lade för lite tid och fokus på detta i sin 
undervisning, mycket på grund av upplevd tidsbrist. Tidsbristen var ett problem som 
informanterna ofta återkom till och de ställde sig kritiska till att musikämnet är ett av de ämnen i 
skolan med minst undervisningstimmar i kombination med en utförligt detaljerad och omfattande 
kursplan. Detta resulterade i att flera informanter upplevde att musikundervisningen i många fall 
blev ytlig och därför riskerade att bli ineffektiv även om de kunde se en vits med att 
musikundervisningen erbjöd ett stort varierat utbud av aktiviteter för eleverna. Detta knyter an till 
vad som nämndes ovan angående musikundervisningens vad och varför som en fostran av 
framtidens musikkonsumenter. Flera informanter beskrev det varierade utbudet som ett 
smörgåsbord som kan erbjuda något för de flesta och där det sedan är upp till eleven själv att 
eventuellt välja att fördjupa sig. För att belysa detta ytterligare är det värdefullt att betänka den 
demokratisering och förenkling av läroplanen som McPhail (2019) menar har ägt rum i Nya 
Zeeland. McPhail menar att detta har resulterat i att läroplanen på sätt och vis har krympt och att 
viktiga element har strukits. Detta har i sin tur inneburit att undervisningen blivit ytlig och viss 
kunskapsutveckling har blivit lidande. Informanterna i den här studien beskriver snarare ett 
omvänt tillstånd där läroplanen istället har utökats till den grad där ytlig undervisning blir ett 
faktum på grund av för lite tid. 
 
Som tidigare studier har visat (jfr Yu & Leung, 2019) så är det alltså inte alltid läroplaners 
formuleringar och syftesbeskrivningar som blir måltavlor för lärares kritik utan snarare att 
läroplaner och andra styrningsmekanismer inte tar hänsyn till musikämnets karaktär som ett 
tidskrävande övningsämne. Faktum är att informanterna upplevde en stark lojalitet till läroplanen 
och såg det som en viktig del i deras myndighetsutövande uppdrag som lärare att följa den även 
på de punkter som de var mer kritiska mot. Ett sådant exempel som även återfinns i tidigare 
forskning (jfr Zandén & Thorgersen, 2015) var den något splittrade inställningen till bedömning 
och betygsättning. En möjlig slutsats kan vara att den starka lojaliteten mot läroplanen beror på 
att informanterna kände en stark koppling till identiteten som lärare och inte till identiteten som 
musiker och på så sätt såg att deras skyldighet att följa skolans styrdokument vägde tyngre än att 
vara trogen sin egen syn på musik och musikundervisning (jfr Georgii-Hemming & Westvall, 
2010). Möjligen hade andra svar framkommit om det bland informanterna funnits fler som i 
första hand identifierade sig som musiker. 
 
Det finns tendenser i informanternas utsagor som pekar på att om de hade möjlighet att frångå 
läroplanen mer i sitt arbete hade det resulterat i en smalare men mer djupgående 
musikundervisning. Med tanke på att informanterna ändå ansåg att läroplanen speglade deras syn 
på musikens och musikundervisningens funktion och värde är det svårt att säga vilka delar av 
musikundervisningen som hade bortprioriterats men man kan anta att den absolut formalistiska 
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synen på musikämnet som ett övningsämne hade fått ta en större plats och att den absolut 
expressionistiska subjektiva upplevelsen av musik och musicerande blivit mer framträdande. 
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Diskussion 

Nedan följer en avslutande diskussion där studiens resultat och analys diskuteras mer 
övergripande i relation till det musikpedagogiska forskningsfältet. Studiens förankring i ett 
styrnings- och ledningsperspektiv synliggörs ytterligare och förslag på vidare forskning ges i slutet 
av kapitlet. 

Musik som en bred aspekt av den mänskliga upplevelsen 

Tidigare forskning har visat att svaret på frågan om musikens och musikundervisningens värde 
och funktion har kunnat variera något hos lärarkåren. Sandberg (1996) tar upp fyra olika 
kategorier när det kommer till musiklärares syn på musikundervisningens främsta uppgifter. Tre 
av dessa, personlig och social utveckling, musikaliska kunskaper och färdigheter samt musikalisk 
kommunikation och upplevelse, finner stöd även i den här studien. Den fjärde, bestående värden och ideal, 
är något mer frånvarande. Sandberg ser uppfattningar i den här kategorin som koncentrerade 
kring det svenska kulturarvet som ett alternativ till modern populärkultur. Det är även enligt 
Sandberg vanligt att lärare med en sådana uppfattningar tenderar att skilja på bra och dålig musik 
med utgångspunkt i normer om vad som anses vara god- respektive skräpkultur. Lärarna i den 
här studien medgav att de ofta bortprioriterade förmedlandet av kulturella traditioner till förmån 
för andra delar av läroplanen, främst på grund av att de upplevde att tiden inte räcker till i 
undervisningen.  De hade dessutom svårt att dra en gräns mellan vad som kan klassas som bra 
eller dålig musik på grund av den stora subjektiva aspekten som de alla lade i musikupplevelsen. 
Tanken om populärkultur som lägre stående kultur kan anses som något föråldrad med tanke på 
det stora populärkulturella genomslaget i sociala media och inverkan detta har på ungas vardag 
och fritid idag. Därför känns kanske inte frågan om förmedlandet av ett kulturarv som lika viktig 
hos lärarkåren då det är svårt att skapa relevans för detta eftersom det är allt mindre förankrat i 
elevernas vardag och den kultur som de tar del av till största delen är global. 
 
Musikundervisningens funktion och främsta uppgift ser lärarna i den här studien som nära 
kopplad till deras uppfattning kring vad musik är, nämligen en oundviklig del av vår kultur som 
det inte går att värja sig ifrån. Oavsett vad man har för intresse eller hur kunnig man är går det 
knappast att ha en helt neutral inställning till den. Musiken har en förmåga att beröra oss, den 
påverkar hur vi mår och vårt beteende, skapar trygghet och identifikation och blir på så sätt en 
del av att vara mänsklig. Med den utgångpunkten såg lärarna i den här studien tydligt att 
musikundervisningen erbjuder kunskaper som blir viktiga och användbara i livet både inom och 
utanför en musikalisk kontext. Intressant nog blir musisk kunskap på många sätt en form av 
livskunskap om hur man kan förstå sig själv och andra i sin omgivning. Värdet med 
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musikundervisningen går enligt lärarna att dela upp på olika nivåer, men om man ska närma sig 
musikens essens och kärna så ligger värdet i undervisningen i möjligheten att utforska och förstå 
den subjektiva känslomässiga upplevelsen av musik.  
 
Om vi nu ska försöka förstå lärarnas syn på musik och musikundervisningens värde i relation till 
det musikpedagogiska forskningsfältet finns det många infallsvinklar att ta. Med hjälp av Røyseng 
och Varkøys (2014) rationalitetsbegrepp kan lärarnas uppfattningar förstås som rituellt rationella. 
Enligt lärarna är en stor del av musikens essens och kärna att den omskapar människans sätt att 
se på sig själv och sin omvärld och lär oss att samexistera i ett mångkulturellt samhälle. Den 
tekniska rationaliteten som beskrivs av Røyseng och Varkøy saknar utrymme i lärarnas 
uppfattningar och det verkar inte som att de i särskilt stor utsträckning tillskriver musiken och 
musikundervisningen ett instrumentellt värde. Här blir det relevant att diskutera studiens resultat i 
termer av det som Heimonen (2006) beskriver som musikundervisningens värde. Lärarna i den 
här studien skiljde på fostran av framtidens musiker och fostran av framtidens 
musikkonsumenter och menade att musikundervisningen i stor utsträckning, på grund av de 
förutsättningar som sätts upp av läroplanen, tvingas fokusera på det senare. Att fostra framtidens 
musiker skulle av Heimonen beskrivas som en del av musikundervisningens yttre värden som är 
starkt kopplade till externa mål, medan fostran av musikkonsumenter går att knyta till 
musikundervisningens inre, självlegitimerande, värden. Heimonen menar att det är svårt att 
legitimera stora ekonomiska anslag och undervisningstimmar till musikundervisningen just för att 
musikundervisningens inre värden om välmående och personlig utveckling är svåra att mäta och 
utvärdera utifrån givna mål. Frågan om musikens och musikundervisningens värde och funktion 
blir även en fråga om nytta. Nyttans paradox så som den beskrivs av Román (2006), alltså att 
något som ur ett samhällsperspektiv kan ses som onyttigt ändå kan vara nyttigt just därför, blir 
aktuell i relation till den här studiens resultat i och med att instrumentella värden tog liten eller 
ingen plats i lärarnas uppfattningar. Kanske betyder även detta att några satsningar på 
mångmiljonbelopp från statens och regeringens sida för att motverka de negativa trender inom 
musikundervisningen som Skolinspektionen (2019) just nu pekar på ligger långt fram i en högst 
eventuell framtid. 
 
Värdet av att använda Bennet Reimers musikpedagogiska filosofi i den här studien är att den visar 
oss att musikens essens går att hitta i en bred variation av aspekter och funktioner. Istället för att 
ge ett samlat svar på vad lärarna anser är musikens och musikundervisningens värde visar den att 
musik i sig är en bred aspekt av den mänskliga upplevelsen som istället för att falla in under ett 
särskilt perspektiv på konstnärligt och estetiskt värde rymmer flera olika perspektiv på värde och 
funktion. Kanske är det just därför lärarna i hög utsträckning identifierade sin syn på musik med 
den som kommer till utryck i läroplanen då läroplanen i grund och botten är ett samlande 
styrdokument för många olika viljor och intressen.  
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Läroplanen som ett verktyg för styrning och ledning 

Som styrningsverktyg ser lärarna att läroplanen fyller en viktig funktion men kritik riktas mot att 
den är svår att förverkliga med de resurser och den tid som finns att tillgå vilket gör att de 
kunskapsprocesser som är tänkta att äga rum under undervisningen skadas och lärandet inte når 
sin fulla potential. Historien har visat oss att synen på musik och det estetiska i allmänhet är något 
relativt och föränderligt. Ser vi läroplanen som en produkt av historien blir det tydligt hur tankar 
om musikens fostrande funktion samt uppdelningen mellan teori och praktik som diskuterats 
ända sedan Platon och Aristoteles tid fortfarande färgar hur musikundervisningen organiseras. 
Detta påverkar inte enbart läroplanens utformning utan färgar givetvis lärarnas egna 
uppfattningar om musik och musikundervisning. Konfliktyta uppstår vid frågan om tid och 
resurser och det verkar som att läroplanen försöker rymma en för stor portion av perspektiv och 
förhållningssätt inom ramar som i slutändan är för små och inte räcker till. Läroplanen är således 
ett styrningsverktyg som överensstämmer med lärarnas uppfattningar om musik men inte deras 
verklighet som musiklärare. Trots detta visade lärarna upp en stor lojalitet mot läroplanen och såg 
den som ett viktigt styrningsdokument som aktiveras i deras myndighetsutövande roll. 
 
McPhail (2012) menar att en otydlig läroplan leder till att lärare känner ett behov av att omskapa 
den för att göra den begriplig. Detta anses problematiskt då det kan komma att resultera i att 
läroplanen efterföljs i olika grad vilket gör undervisningen ojämlik. Lärarna i den här studien var 
lojala mot läroplanen just av den anledningen att de ville garantera en jämlik undervisning och 
kände ett stort ansvar gentemot sitt myndighetsutövande uppdrag. I skolan som organisation 
ansågs läroplanen ha en viktig ledningsfunktion, vilket går att koppla till den 
decentraliseringsprocess som den svenska skolan genomgått. Men frågan kvarstår kring vad 
lärarna egentligen är lojala mot. Är ett lojalt förhållningsätt till läroplanen samma sak som att i 
förlängningen stå upp för och försvara densamma eller är det ett sätt att vara lojal mot något som 
är ”större” än läroplanen i sig? Med hjälp av Biestas (2015) diskussion kring utbildningens tre 
dimensioner skulle läroplanen kunna anklagas för att vara tämligen endimensionell. Läroplanen 
tycks röra sig inom dimensionen för kvalificering med inriktning på undervisningens hur samt 
prestation och måluppfyllelse. Lärarna i den här studien tycks vilja se bortom detta och ser sitt 
uppdrag som lärare som något större, vilket exempelvis synliggörs i deras inställning till 
betygsättning och bedömning samt att om de hade fått frångå läroplanen hade undervisningen 
blivit mer djupgående. Det kan även vara relevant att lyfta det faktum att den absoluta 
expressionismen var tämligen framträdande hos lärarna men fick relativt lite utrymme i 
läroplanen, vilket också kan anses skapa en viss dissonans i lärarnas lojalitet. Med tanke på hur 
lärarna förhåller sig till läroplanen går det att argumentera för att den inte ses som mest 
funktionsduglig som ett sätt att organisera och styra undervisningen utan istället som ett sätt att 
organisera och styra lärarna kring identiteten och uppdraget som lärare. Lärarnas lojalitet mot 
läroplanen grundar sig därför kanske i att denna ses som ett legitimitetsbevis som ger mandat åt 
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deras uppdrag. Hur lärarna själva ser på läroplanens funktionalitet blir sekundärt i det avseendet 
då läroplanen mer ses som en stämpel eller ett intyg på läraruppdragets legitimitet. 
 
För att sammanfatta; vetskapen om hur ett ämne organiseras och vart det har sin bas är viktig i 
argumentationen för dess relevans och nytta. Studiens slutsatser pekar på tendenser som antyder 
att en sådan medvetenhet kring musikens och musikundervisningens värde och funktion finns 
hos musiklärarna. Lärarnas syn överensstämmer till stor del med läroplanen även om dess 
funktion i relation till lärarnas uppfattningar går att diskutera. Avslutningsvis ska vi återkomma till 
frågan som kan sägas rama in den här studien: ”Varför gör vi ens det här?”. Lärarnas svar på den 
frågan tycks vara att musikundervisning är viktigt därför att skolans uppdrag är att förmedla och 
förvalta kunskaper och värden som gör det möjligt att förstå upplevelsen av att vara människa. 
Oavsett om man ser musiken som en väsentlig och stor del av den upplevelsen eller mer som ett 
verktyg i strävan för att ta upplevelsen till sig blir det relevant att undervisa i musik i skolan. Att 
förstå musik blir på sätt och vis ett sätt att förstå sig själv och andra, vilket utgör grunden för att 
fungera och kunna delta i ett demokratiskt samhälle. 

Förslag på vidare forskning 

Kunskapsbidraget som den här studien lämnar efter sig består av två delar. Dels har studien 
bidragit med ett ämnesspecifikt perspektiv på vad som kan räknas som musisk kunskap och vilket 
värde och funktion inte bara musik utan även andra så kallade estetisk-praktiska ämnen kan 
tänkas fylla i skolan. Men studiens bidrag består även i att den ger en bild av hur värden inom 
idéburna organisationer kommer till uttryck på olika nivåer och hur dessa nivåer förhåller sig till 
varandra och påverkar hur styrningsverktyg, så som till exempel läroplanen, uppfattas. 
 
Givetvis hade det varit intressant att utöka studien med ett större urval och jämföra hur 
musiklärare med olika utbildningsbakgrund och syn på sin identitet som lärare och musiker ser på 
musikens värde och musikundervisningens funktion. Det hade även varit intressant att placera 
studien i andra kontexter och möjliggöra komparativa analyser mellan hur lärare i olika estetisk-
praktiska ämnen ser på undervisningen värde eller jämföra med lärare inom mer teoretiska 
ämnen. Med tanke på studiens kunskapsbidrag hade det i framtida forskning även varit intressant 
att se närmare på hur värden inom en idéburen organisation så som skolan förändras och 
påverkas genom att behöva transporteras genom en omfattande styrningskedja innan de når ut i 
en verksamhets praktik, i skolans fall en klassrumskontext. Då flera informanter menade att det 
största hindret för musikundervisningen är låg prioritet i kombination med för lite tid och 
resurser hade det även varit intressant att se närmare på hur man argumenterar för eller emot 
musikundervisning, men även annan estetisk-praktisk undervisning, på lokalpolitisk nivå och hur 
detta led i styrningskedjan kan påverka synen på undervisningens värde. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mailutskick till informanter 

Hej! 
 
Mitt namn är Emil Hjelte och jag är mastersstudent i pedagogiskt ledarskap på Uppsala 

Universitet. Den här terminen skriver jag mitt examensarbete och genomför därför en studie där 
jag vill komma i kontakt med musiklärare för att undersöka deras syn på musikundervisningens 
värde. Jag vänder mig till dig, dels för att du är musiklärare men även eftersom jag har pratat med 
din kollega X som har tipsat mig om dig. Det hade varit jättekul att få komma och intervjua dig 
som en del i min studie om du har lust och möjlighet att vara med.  

 
Jag är som sagt intresserad av lärares syn på musikundervisningens värde och relationen till 

läroplanen. Tanken är att genomföra en djupintervju där du får prata, diskutera och reflektera 
kring musikundervisningens värde och musikämnet i stort med utgångspunkt i frågor som jag har 
med mig. I mitt arbete förhåller jag mig givetvis till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
kring information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (jag bifogar dem i en pdf om du vill 
läsa mer). Intervjun kommer ta ca en timme att genomföra och kräver inga förberedelser från din 
sida. Min förhoppning är att genomföra intervjun någon gång under v. 46 eller 47. 

 
Om du har frågor går det jättebra att höra av sig till mig via mail eller telefon eller till min 

handledare Stina Hallsén. 
 
Hoppas att du tycker detta låter intressant och att vi hörs snart! 
 
Med vänlig hälsning, 
Emil Hjelte 


