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Sammanfattning 

Följande studie behandlar musikämnets komplexa karaktär utifrån de motsättningar som kan 

uppstå mellan skolans nyttotänkande och den musikpedagogik som förespråkas av såväl 

forskning som av musiklärare själva. Undersökningen är baserad på 5 intervjuer med 

yrkesverkssamma musiklärare i grundskolans senare år samt gymnasieskolan, där de får 

möjlighet att beskriva vad de själva anser vara musikundervisningens främsta syfte(n). 

Resultatet visar att flera lärare kritiserar läroplanen och menar att den är för hårt styrd både 

när det gäller det centrala innehållet och kunskapskraven, vilket kan motverka det kreativa 

syftet med undervisningen. Dessutom menar vissa av lärarna att det läggs för stort fokus på 

det musikaliska hantverket och att viktiga punkter som att kommunicera och reflektera kring 

musiken borde lyftas fram mer. Det visar sig att en stor del av intervjusvaren är samstämmiga 

med de synpunkter som lyfts fram i musikpedagogisk forskning, där musik formuleras som en 

meningsfull aktivitet snarare än en produkt. Det är själva aktiviteten och inte målet som 

betraktas som viktigast, en ståndpunkt som till viss del kolliderar med skolsystemets 

målfokusering och skapar ett så kallat diskursivt mellanrum mellan normer och värderingar i 

och utanför skolans verksamhet. Målet med följande studie är att bidra till diskussionen om 

musikundervisningens mening och syfte i skolan. 

 

Nyckelord: Musikpedagogik, Grundskola/Gymnasieskola, Kvalitativ intervju, 

Meningsskapande undervisning 
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Förord 

Sjung mina dansande änglar 

Snälla fortsätt att sjunga, jag ber 

Låt tonerna aldrig få tystna 

Låt dem aldrig ta glädjen från Er 

- Till Leiah och Michelle 

Musiken har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas och när jag tänker tillbaka på vad den 

har betytt för mig så kan jag nog bäst förklara det som att musiken har hjälpt mig att hantera 

livet, som ett redskap för att skapa balans i tillvaron. Musikutövandet har inte handlat om 

prestation, utan snarare självbevarelse, ungefär som att äta, sova eller andas. 

När det blev dags att välja gymnasieutbildning följde jag omgivningens råd och valde ett 

allmänt, naturvetenskapligt program. Jag valde musik som tillval, men under den kursen rörde 

vi inte vid ett instrument en enda gång. Vi hade prov på musikhistoria och lärde oss allt om 

skillnaderna mellan vals, hambo, polska och mazurka. Jag och musiken tappade bort varandra 

ett litet tag. Jag började tänka att jag kanske inte skulle fortsätta med musik eftersom jag inte 

var ”skolad” för det, men jag hade fel. Musiken tillhör oss alla och vi kan alla ta del av den. 

Nu när jag är vuxen och själv har fått barn så påminns jag än en gång om musikens 

outtömliga källa till glädje och kraft när jag med stor värme ser mina döttrar sjunga, tralla och 

nynna mest hela tiden. Sången ger uttryck för den naturliga, äkta, spontana glädjen och 

nyfikenheten på livet, där det inte existerar några begränsningar och där allting är möjligt. 

I den tuffa värld vi lever i idag så tror jag att vi alla behöver musiken. Jag kan utan minsta 

tvekan säga att musiken har berikat mitt liv och gör det fortfarande. Som blivande musiklärare 

ser jag det som mitt främsta mål att berika andras. 

Ett stort tack till min familj för att ni har funnits med under hela vägen: Martin, som stått 

vid min sida och mina älskade tjejer som ger mig glädje varje dag och som visar mig vad 

musiken verkligen betyder. Sluta aldrig att sjunga! 

Jag vill även tacka min handledare Anna Kim Udd för Ditt stöd, Ditt mentorskap och Dina 

uppmuntrande ord längs vägen. 

Jennie Waldenby, januari 2016  
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Inledning 

Musik är ett universellt språk, som kan delas av alla människor och som har förmågan att 

överbrygga alla de sociala och kulturella gränser som har skapats i samhället. Musiken är 

förutsättningslös och den bidrar till spännande möten där vi får möjligheten att växa och 

utvecklas som individer, både enskilt och tillsammans. Det är i alla fall så som jag föreställer 

mig musik och musikundervisning i den bästa av världar. Tyvärr så har den västerländska 

synen på kunskap och utbildning gjort att musikundervisningen varken kan betraktas som 

förutsättningslös, kravlös eller tillgänglig för alla. Musikämnet har reducerats till ännu ett 

kunskapsbaserat och målinriktat ämne på schemat och läroplanens kunskapskrav fokuserar på 

vilka färdigheter som har uppnåtts snarare än vägen dit. Musikutövandet betraktas som en 

produkt, som något som kan bedömas som ”bra eller ”dåligt”, snarare än en värdefull aktivitet 

som leder till personlig utveckling. En viktig utgångspunkt i denna studie är begreppet 

nyttotänkande, vilket syftar till den allmänna uppfattningen att alla handlingar måste leda 

fram till ett mål, till exempel att studier ska leda fram till högre studier som i sin tur leder 

fram till en yrkeskarriär och så vidare. Ett resultat av detta nyttotänkande är att musiken har 

tagits bort som obligatoriskt ämne på gymnasiet och det är endast de elever som kommer in 

på det estetiska programmet (och verkligen vill ”satsa” på musiken) som prioriteras när det 

gäller musikundervisningen på gymnasiet. Målet med denna studie är att utmana den 

västerländska skolkulturens nyttotänkande genom att belysa och lyfta fram andra viktiga 

syften och mål med musikundervisningen utöver de som lyfts fram i läroplanerna och på så 

sätt uppmana till diskussion när det gäller synen på musikundervisning i skolan. 

1. Bakgrund 

Musikforskningen har gång på gång lyft fram musikens betydelse för oss människor, inte 

minst när det gäller lärande, utveckling och identitetsskapande hos barn och ungdomar. Ett 

exempel är den norske författaren Jon-Roar Bjørkvold som menar att vi alla föds till musiska 

varelser och ”om man förlorar sin musiskhet förlorar man också något djupt väsentligt som 

människa” (Bjørkvold, 2005, s.12). Redan under tiden i magen präglas fostret av musiska 

grundelement i form av ljud, rörelse och rytm, vilka har stor betydelse för barnets fortsatta 

utveckling efter födseln (ibid., s.15-16). Ulf Jederlund talar om det ”mångspråkande” barnet 

(Jederlund, 2011, s.21) och han beskriver, liksom Bjørkvold, att barn utvecklas genom den 

fria leken där talspråk, kroppsspråk, musikspråk och bildspråk sammansmälter till en musisk 
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helhet (Jederlund, 2011, s.151). Att behålla kontakten med sin musiskhet skapar 

meningsfullhet i alla åldrar genom hela livet, menar Bjørkvold (Bjørkvold, 2005, s.282). 

Tankar kring musikens betydelse och funktion har funnits med länge under människans 

historia. Enligt Platons och pythagoréernas synsätt hade musiken en viktig betydelse för den 

själsliga utvecklingen och ”ett sunt och harmoniskt tillstånd som gör individen i stånd att 

fungera i den samhälleliga och sociala helheten”/…/ (Varkøy, 1996., s.20). Intresset för 

musikens betydelse för fostran och utbildning sträcker sig alltså ända tillbaka till grekernas tid 

och är än idag ett omdiskuterat och aktuellt ämne inom forskningen. 

 

1.1 Begreppet ”musisk” 

Själva begreppet musisk kommer av det grekiska mousiké och härstammar från den grekiska 

mytologin. Zeus skapade jorden och all dess härlighet, men gudarna tyckte att något saknades. 

För att fullända skapelsen föddes muserna, barn till Zeus och Mnemosyne, som genom 

tillvarons stämma kunde berätta om och lovprisa denna härlighet i ord och toner. Det musiska 

innefattade mycket mer än själva tonkonsten, som vi idag kännetecknar som musik. Även 

språket, diktningen och dansen ingick i denna odelbara helhet (Varkøy, 1996, s.14). Enligt 

grekerna var det musiska en central del av tillvaron och hade stor betydelse i formandet av en 

människa, bland annat inom pedagogisk verksamhet: ”Det musiska var så centralt i grekernas 

förståelse av verkligheten och deras livskänsla, att man kan tala om, att de i viss mening ansåg 

att man kunde närma sig hela verkligheten genom detta livsområde” (ibid.) 

Idag har begreppet musisk fått en central plats i den akademiska världen, främst genom 

Bjørkvolds bok Den musiska människan, som är utgiven i ett flertal länder världen över. Han 

använder sig även av det afrikanska begreppet ngoma, som bär på flera betydelser, däribland 

trumma, dans och fest. Det afrikanska språket saknar motsvarighet till ordet musik, eftersom 

de olika sinnesintrycken ses som en helhet istället för att de kategoriseras var för sig. Musik 

betraktas som en naturlig del av livsprocessen, något som Bjørkvold jämför med 

barnkulturens musiska förankring (Bjørkvold, 2005, s.52-55). Han framhåller att 

barnkulturens egna musiska uttrycksformer är väsenskilt från vad som kan betraktas som vårt 

”vanliga” västeuropeiska musikbegrepp och att det handlar om att byta perspektiv från vår 

vuxna kulturförståelse till barnkulturens ngoma-perspektiv (ibid., s.57-58): 

Barn leker, lever och lär i enhetliga processer /…/ Om detta musiska kretslopp bryts, kommer 

också barnets förmåga till lärande att brytas ner. Brottet mellan barndom och skola, 

”barndomsbrottet”, blir ett inlärningsbrott. De ekologiska lärprocesserna splittras upp. Lärandet 

blir inte enhetligt, personifierat och besjälat, som det måste vara om det ska bidra till bestående 
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kunskaper. Ofta sker detta i rent och välmenande pedagogiskt oförstånd. Men om man klipper av 

de pulserande förbindelserna och blockerar vägen mellan känslor, tankar och kropp förlorar 

upplevelserna och lärandet djup och höjd (Bjørkvold, 2005, s.120). 

Bjørkvold menar att musikpedagogiken bör bygga på ett barnkulturellt synsätt, framförallt i 

den kritiska övergången mellan barn- och skolkultur när barnet går över från den fria 

spontansången till att börja spela instrument och sjunga utifrån ett mer formaliserat lärande.  

Målet är att ta vara på barnens dynamiska skaparkraft, att stärka deras relation till musiken 

och på så sätt berika deras liv (ibid., s.149). I litteraturöversikten som följer nedan ges fler 

exempel på forskning där dagens kunskapsideal inom musikundervisningen kritiseras och 

ifrågasätts. 

 

1.2 Kunskapssyn och bildningsideal 

Questions of the value of aesthetic education are being brought to the fore in an era in which 

education tends to be justified in relation to usefulness, employability and technological 

rationality. When ‘useful’ knowledge is being prioritized, human and aesthetic knowledge risk 

being marginalized (Georgii-Hemming, 2013, s.206). 

Vad är musikämnet till ”nytta” för och behöver verkligen all kunskap vara till ”nytta”? I 

ett flertal exempel på den litteratur och forskning som behandlar musikundervisning i 

skolan kritiseras och ifrågasätts det nyttotänkande som finns i vårt samhälle idag, 

framför allt när det gäller utbildning. Nya idéer och tankeströmningar visar tecken på ett 

framväxande synsätt där musik betraktas som en meningsfull aktivitet snarare än en 

framställd produkt (Varkøy & Söderman, 2014). 

Följande studie inriktar sig på synen på musikundervisning i grundskolans senare år samt 

gymnasieskolan och undersökningen baseras på intervjuer av yrkesverksamma musiklärare. 

Dessa intervjuer syftar till att ge en bild av lärarnas egen syn på musikundervisning i relation 

till läroplanens innehåll. Ger läroplanen utrymme för den meningsskapande musikpedagogik 

som lärarna själva värdesätter? Vad sker i mötet mellan det ”musiska” barnet (Bjørkvold, 

2005) och den nyttotänkande kunskapssyn som föreskrivs i läroplanen för 

musikundervisning? Det är med utgångspunkt i dessa frågor som studien angriper den 

problematik som kan uppstå kring musikens inplacering i läroplanen, med förhoppning om att 

bidra till diskussionen om musikundervisningens syfte och mål i skolan. 
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1.3 Vad säger läroplanen? 

Läroplansteorin utgör en del av det vetenskapliga pedagogiska fältet och bidrar bland 

annat till fördjupad diskussion om vad som räknas som kunskap (Wahlström, 2015, 

s.33). Ninni Wahlström skriver att läroplaner är ”ett sammansatt styrningsverktyg som 

påverkas av olika samhällsförhållanden” (ibid., s.91). Hon talar om medborgarideal och 

menar att ”utbildning i grunden är ett normativt projekt” (ibid., s.145) eftersom den 

syftar till att förse barn och ungdomar med värden, kunskaper och färdigheter som 

betraktas som önskvärda ur ett samhällsperspektiv (ibid.). 

Wahlström skriver att en kompetensfokuserad läroplan betonar allmänna 

kompetenser som exempelvis ”kreativ och initiativrik”, ”flexibel” och 

”problemlösande” (ibid., s.84) medan en resultatfokuserad läroplan formulerar tydliga 

krav på kunskapsnivåer som ska kunna mätas i grad av måluppfyllelse (ibid., s.88). Den 

svenska läroplansutvecklingen avviker från den internationella trenden genom att gå 

från en mer kompetensorienterad läroplansmodell (Lpo 94, Lpf 94) till en 

ämnescentrerad och resultatorienterad modell (Lgr 11, Gy 2011). Även om de aktuella 

läroplanerna Lgr 11 och Gy 2011 talar om ”förmågor” under avsnittet ”syfte” så menar 

Wahlström att dessa inte kan anses vara tongivande ”då varken innehållets organisering 

eller bedömningssystemets utformning angörs mot de tänka förmågorna” (ibid., s.93). 

Grundkonstruktionen i Lgr 11 och Gy 2011 bygger på de tre huvuddelarna ”syfte”, 

”centralt innehåll” och ”kunskapskrav”, där den sistnämnda anger nivån för vad som är 

”godtagbara kunskaper” för elever i respektive årskurs. Detta är ett helt nytt inslag i den 

svenska läroplanens historia, eftersom den tidigare läroplansmodellen överlät 

utformningen av bedömningskriterierna till lärarna själva (ibid., s.90). 

Här följer ett exempel från Gy 2011 som anger vilka kunskapskrav eleverna ska 

uppvisa i kursen Ensemblespel 1 för att nå upp till betygskriterierna E, C respektive A: 

För betyget E: Eleven musicerar med viss säkerhet efter enkla notbilder och på gehör. I sitt 

musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss 

säkerhet genrespecifika krav. Eleven redogör översiktligt för något exempel på repertoar i olika 

stilar för ensemblen. 

 

För betyget C: Eleven musicerar med viss säkerhet efter enkla notbilder och på gehör. I sitt 

musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika 

krav. Eleven redogör utförligt för några exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen. 

 

För betyget A: Eleven musicerar med säkerhet efter enkla notbilder och på gehör. I sitt 

musicerande uppvisar eleven ett gott konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika 

krav. Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera exempel på repertoar i olika stilar för 

ensemblen. 
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Forskningen visar att den här typen av standardiserade kunskapskrav riskerar att 

detaljstyra undervisningen för hårt, vilket bland annat får konsekvenser för elevernas 

lärandeprocesser. De kortsiktiga kraven tar överhand och riskerar att tränga undan 

långsiktiga mål och kompetenser som självständighet, problemlösningsförmåga och 

kreativitet. På så sätt menar Wahlström att den rådande läroplansmodellen kan ”leda till 

ett mer instrumentellt ytlärande hos eleverna där innehållet är givet snarare än del av en 

kreativ, utforskande bildningsresa” (Wahlström, 2015, s.91). Wahlström beskriver 

läroplanen som ”bryggan mellan samhället, skolan som institution och undervisningen i 

klassrummet” (s.114-115) och hon menar att det sker en ständig påverkan mellan de 

olika arenorna. Om glappet blir för stort mellan den föreslagna läroplanen på 

samhällsnivå och dess genomförande på klassrumsnivå så kommer det ställas krav på 

förändringar och reformer inom skolan (ibid., s.148). 

2. Litteraturöversikt 

Musiken äger makt att påverka våra sinnen och ge vårt inre en yttre klang. Pythagoras, geometrins 

och harmonilärans fader, beskrev redan för mer än 2500 år sedan människans behov av balans i 

tillvaron i musikaliska termer. När musica humana (människans musik) och musica mondana 

(sfärernas musik) var i harmoni med varandra fanns förutsättningar för en frisk människa i en sund 

värld. Pythagoras, liksom tidigare Platon och Aristoteles, använde musiken aktivt och medvetet i 

såväl undervisning och vetenskap som i terapi (Jederlund, 2011, s.11). 

Människan klarade sig länge utan språkets alla ord, men vi verkar inte kunna klara oss utan 

musiken, skriver Ulf Jederlund när han beskriver musikens egenvärde för människor i olika 

tider och kulturer (ibid., 2011, s.11). Han menar att musikupplevelser bidrar till personlig 

utveckling, glädje och gemenskap samt skapar positiva möten mellan klass- kultur- och 

nationalitetsgränserna (ibid., s.11-12). En stor del av den forskning som handlar om musik 

framhåller just musikens mening och värde för människan, men på vilket sätt kan dessa 

värden komma till uttryck i skolundervisningen? 

Bennett Reimer, en av de musikpedagogiska tänkarna i modern tid, skriver om 

musiklärarens roll och menar att det krävs mer än ett musikaliskt kunnande för att bedriva 

meningsfull musikundervisning, eftersom ”en musikpedagogisk filosofi måste ha sin grund i 

en musikfilosofi, ett tänkande kring vad musik är för något” (Varkøy, 1996, s.91). 

Isn’t it sufficient for music educators to be concerned with music, to be proficient in thinking 

musically? The answer is unequivocally no. Music educators must, of course, be proficient in all 

the aspects of music they are responsible for teaching, a daunting task in itself. They must also be 

well versed in many aspects of education: curriculum, evaluation, methods of teaching, human 

development, and so forth. They must possess a variety of interpersonal skills and attitudes 

conductive to being effective, trusted, admired teachers and leaders. And they also require a set of 
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guiding beliefs about the nature and value of their subject – that is, a philosophy (Reimer, 2005, 

s.1-2). 

Enligt Reimer krävs det att musikläraren ständigt är medveten om och reflekterar över sina 

egna tankar och värderingar om ämnet, att de har en egen musikfilosofi (ibid.). Men enligt 

författarna Elliott & Silverman är MEP (Music education philosophy) ett relativt nytt fält, som 

inte har fått tillräckligt stort utrymme inom utbildningen av musiklärare: ”Thus, some music 

educators are unaware of the field’s existence”/…/ (Elliott & Silverman, 2015, s.35). Vidare 

skriver de att kopplingen mellan musikundervisning och filosofi är nödvändig och utgör 

kärnan för kritiskt tänkande och reflektion (ibid., 24). 

I västvärlden är det vanligt att musik betraktas som en produkt. Varkøy lyfter diskussionen 

kring själva musikbegreppet och skriver ”att musik inte bara är en rad produkter eller objekt 

och verk, utan musik i lika hög grad är verksamheter och processer/…/nära förbundet med 

mänskliga känslor och upplevelse av mening, och att det handlar om en personlig, konkret 

och djupt mänsklig uttrycksform/…/ (Varkøy & Söderman, 2014, s.48). Det är alltså det 

djupare perspektivet i musiken som bör genomsyra musikundervisningen och förmedlas till 

eleverna och inte enbart de tekniska aspekterna (ibid.) 

I artikeln ”Music Teaching and Young People’s Own Musical Experience” presenteras en 

studie där Börje Stålhammar beskriver den problematik som kan uppstå i mötet mellan elevers 

förhållningssätt till musik och den musikundervisning som bedrivs i skolan. Genom intervjuer 

studeras ungdomars perspektiv på deras egen såväl som omvärldens syn på musik och 

analysen visar bland annat att ungdomar och vuxna värderar musikalisk erfarenhet och 

kunskap på skilda sätt. Ungdomarna betonade musikaliska värden som exempelvis 

avkoppling och livsstil medan de vuxna (bl.a. lärarna) värderade teknisk kunskap, d.v.s. att 

kunna läsa och spela musik, som viktigast (Stålhammar, 2003, s.63). Enligt Stålhammar kan 

detta leda till att eleverna intar en distanserad inställning till musikundervisningen i skolan: 

There is a certain grid of knowledge and experience that is laid over virtually all school subjects, 

music being no exception. This grid consists of techniques, measurable knowledge and progressive 

methods of learning. For this reason, any musical style at all is capable of being associated with 

lack of freedom, control and a formalistic school-type attitude. In view of the fact that music 

teachers nowadays are usually well acquainted with different genres and are also able to play in 

different styles, there is a possibility that music teaching, irrespective of the genre or style 

concerned, will take on a school-like image which does not seem real and which in the long run 

can bring about a distanced attitude to the music (ibid., s.65) 

Vidare menar Stålhammar att musikundervisningen ska fokuseras mer på människors relation 

till musiken och inte bara musik som en enskild produkt. Med detta krävs att läraren intar 
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rollen som handledare/guide snarare än lärare och att eleven ges rollen som medskapare 

snarare än mottagare/deltagare (Stålhammar, 2003, s.68). 

Även Varkøy & Söderman förhåller sig kritiska till samhällets nyttotänkande framför allt 

inom utbildning eftersom det ”representerar en antihumanistisk tendens utan sinne för att 

glädjas över den frihet som ligger i ’ändamålslösa’ aktiviteter” (Varkøy & Söderman, 2014, 

s.21). Med detta vill författarna påvisa den musikaliska erfarenhetens egenvärde, där det är 

den mänskliga aktiviteten i sig och inte slutprodukten som är själva målet (ibid.). I vårt 

samhälle idag betraktas ofta sådana aktiviteter som inte leder fram till en konkret produkt som 

onyttiga, men trots detta är det dessa aktiviteter som betraktas som viktigast för att skapa ett 

meningsfullt liv: 

Vi är alla mer eller mindre engagerade i lek, spel, sport, konst, naturupplevelser, religion och 

vänners lag – och upplever detta som ytterst värdefullt och meningsfullt – som värden som vilar i 

sig själva, och inte behöver begrundas utifrån vilken nytta de tillför andra ting (ibid., s.23). 

Det finns dock forskning som tyder på att de starka tendenserna kring nyttotänkandet i vår tid 

håller på att förändras och det går att urskilja en förskjutning av den allmänna musiksynen 

från det musikaliska objektet till den musikaliska aktiviteten som process (ibid., s.26). Detta 

uttrycker Christopher Small i boken Musicking där han myntar just begreppet musicking för 

att tydliggöra att musik inte bara är ett verk eller en produkt utan något som människor gör: 

This book, then, is not so much about music as it is about people, about people as they play and 

sing, as they listen and compose, and even as they dance (for in many cultures if no one is dancing 

then no music is happening, so integral is dance to the musical act), and about the ways in which 

they – we – go about singing and playing and composing and listening. It is also about the reason 

we feel the urge to do these things and why we feel good when we do them/…/ We could say that 

it is not so much about music as about people musicking (Small, 1998, s.8-9). 

Enligt Small handlar det om en mänsklig aktivitet, något som man gör och upplever, något 

som alla människor kan vara delaktiga i (Small, 1998, s.8). Han skriver att musiken finns 

medfödd hos alla människor, precis som gåvan att tala och förstå det talade språket: /…/”all 

normally endowed human beings are born with the gift of musicking, no less than they are 

born with the gift of speaking and understanding speech” (ibid., s.207). 

I enlighet med Bjørkvolds ngoma-begrepp (Bjørkvold, 2005, s.54) framhåller Small hur 

det afrikanska samhället integrerar musik, dans och rytmer (ngoma) tidigt i barnens liv och 

låter dem delta i musikaliska aktiviteter som en naturlig del i den dagliga interaktionen. Detta 

sätt att förhålla sig till musik eller musicking, skiljer sig från Västvärldens, där musik 

betraktas mer som ett isolerat fenomen som är till för en viss grupp ”begåvade” och inte för de 

andra som anses ”obegåvade” (Small, 1998, s.207-208): 
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But if everyone is born capable of musicking, how is it that so many people in Western industrial 

societies believe themselves to be incapable of the simplest musical act? If they are so, and it 

seems that many genuinely are, it must be either because the appropriate means for developing the 

latent musicality have been absent at those crucial times of their lives when the nervous system is 

still in the process of completing its formation (those who are deprived of speech opportunities at 

that crucial time also never fully develop their speech capacities) or more often, I believe, because 

they have been actively taught to be unmusical (Small, 1998, s.210).  

Small menar alltså att vi lär oss av omgivningen att vi är “omusikaliska” och han beskriver 

musiklärares stora utmaning så här: “The big challenge to music educators today seems to me 

to be not how to produce more skilled professional musicians but how to provide that kind of 

social context for informal as well as formal musical interaction that leads to real 

development and to the musicalizing of the society as a whole” (Small, 1998, s.208). Han 

hävdar starkt att musiklärarens roll inte är att upptäcka eller välja ut talangfulla, potentiella 

proffsmusiker utan att tillvarata och utveckla det musikaliska som finns inom varje barn 

(ibid., s.212). 

Vic Gammon menar att det som komplicerar och sätter press på musikundervisningen är 

att den, liksom exempelvis dans- och dramaundervisning, berör flera olika aspekter av 

lärande. Enligt Gammon innefattar musiken, till skillnad från många andra ämnen, samtliga 

av de fem olika aspekter som han kallar performative, creative, responsive, functional  samt 

factual/contextual (Gammon, 1996, s.108-109). Han menar att detta ställer mycket höga krav 

på musikämnet: “What becomes absolutely clear when looked at this way is that music, as 

presently constituted, has a very heavy burden to carry” (ibid., s.109). Gammon kritiserar 

läroplanen och menar att de olika delarna av musikundervisningen behöver integreras mer och 

att den faktabaserade kunskapen (”knowledge about music”) bör ge utrymme för kreativitet 

och skapande (”knowledge of music”) (ibid., s107): /…/”there is no doubt that we are left 

with a rather prescriptive, and certainly overloaded, curriculum for music. Its advantages are 

its weaknesses; it is flexible but cannot, of itself, ensure that a quality curriculum is 

experienced by pupils” (ibid.). 

Liksom Stålhammars (2004) studie tar Gammon upp problematiken som kan uppstå i 

mötet mellan elevernas egna musikaliska erfarenheter och skolans musikundervisning, något 

han beskriver som ”kulturell dissonans”: 

Whereas in many subjects there is a strong cultural consonance between pupils' experience out of 

school and the way that experience is used and valued in school, this is often not the case with 

music. (By cultural consonance I mean the feeling of familiarity, and therefore a lack of anxiety 

with the material being presented, such that work can begin without feelings of apprehension; 

cultural dissonance is the opposite and is manifested as resistance to the material being presented) 

(Gammon, 1996, s.110). 
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Gammon menar att musiken måste göras mer tillgänglig för eleven och anpassas till elevens 

egna upplevelser av och kontakt med musikkulturen i deras vardagliga liv (Gammon, 1996, 

s.110). Stålhammar delar samma åsikt och skriver att de ungdomar som han intervjuat i sin 

studie ”prövar och värderar den musikundervisning de deltar i utifrån egna erfarenheter” 

(Stålhammar, 2004, s.194), vilka kan stå i konflikt med den kunskapsprocess som sker i 

skolan (ibid.). Tillvaratagande av elevernas tidigare erfarenheter och anknytning till musiken 

är således en viktig aspekt inom musikundervisning i skolan, enligt Gammon: 

School should not simply be about the reinforcement of the child's already existing cultural 

experience. Schools should create the conditions in which the cultural horizons of the child can be 

extended. But unless school takes the child as presented, and builds from his or her experience as a 

starting point, a real point of contact, then the educational enterprise is likely to have very shaky 

foundations and the most probable outcome is the alienation of the child from the subject in 

particular and the educational experience in general (Gammon, 1996, s.111). 

Den problematik som både Stålhammar och Gammon tar upp gällande musikämnets 

inplacering i skolans kontext beskrivs av Jonathan Lilliedahl som ett diskursivt mellanrum. 

Det innebär att det uppstår en klyfta när verklighetens kunskaper, normer och värden 

omformuleras till ”skolkunskap” (Varkøy & Söderman, 2014, s.97). 

Howard Gardner (1998) menar att det sker en övergång från figurativt till 

formalistiskt tänkande. Det lilla barnet betraktar musiken figurativt, vilket innebär att 

”barnet närmar sig musiken intuitivt och utgår bara från vad det hör” medan det 

formalistiska tänkandet styrs av teoretiska principer där musiken betraktas som ett 

system som bygger på teoretiska kunskaper och bestämda mönster: 

Den som lever i vår kultur och vill bemästra musik måste lära sig formell analys och notskrift. 

Men övergången till formell kunskap om musiken har åtminstone i början vissa nackdelar. Viktiga 

aspekter på musik som människan uppfattar ”naturligt” i början av sin utveckling, men hjälp av ett 

”figurativt” tänkande, förbleknar för en tid när hon försöker uppfatta och klassificera musik med 

sitt formalistiska tänkande. Hon tvingar så att säga in sin figurativa intuition i en kunskapsmässig 

tvångströja (Garnder, 1998, s.102). 

Gardner menar att detta kan leda till en kris där ”de som inte klarar sig igenom den ger upp 

och slutar helt syssla med musik” (ibid.). Han beskriver ”musikaliskt begåvade barn” som en 

liten grupp specifikt utvalda av sina föräldrar och sin kultur.  ”Kanske skulle de vara fler om 

vårt samhälles värderingar och undervisningsmetoder vore annorlunda”. Det finns en hel del 

tecken som tyder på det”, skriver han (ibid., s.103). 

Alla dessa exempel på forskning och litteratur inom ämnet musikpedagogik bär på en 

gemensam nämnare, en gemensam kärna, nämligen att musiken bör betraktas som något mer 

än en färdig produkt och att musikundervisningen bör fokusera på individen utifrån ett 

musiskt helhetsperspektiv (Bjørkvold, 2005) där den musikaliska aktiviteten, musicking, är 
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själva målet för utveckling och lärande (Small, 1998). Nedan följer en beskrivning av studiens 

teoretiska utgångspunkter. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Utvecklingspsykologiska teorier 

Utöver de ovannämnda musikpedagogiska tankegångarna kommer denna studie även att 

grunda sig på Vygotskijs (1896-1934) utvecklingspsykologiska teorier kring lärande som en 

helhetsprocess ”där känsla och tanke hör ihop” (Vygotskij, 1995, s.8). Medvetandet är 

dynamiskt och förändras i samspel med vår omgivning. Enligt Vygotskijs idéer finns ingen 

motsättning mellan känsla och förnuft eller estetik och rationalitet. Vygotskij lyfte fram 

betydelsen av fantasi och kreativt skapande och han menar att det är något som finns hos alla 

människor: 

Det finns en mycket bred uppfattning om att skapande är något som tillkommer ett utvalt fåtal, och 

att bara den som har begåvats med en speciell talang bör utveckla denna och kan räkna sig såsom 

kallad att skapa. Denna uppfattning är inte riktig/…/skapandet är något som tillkommer alla i mer 

eller mindre grad (Vygotskij, 1995, s.45). 

Vygotskij menade att skapande inte har med begåvning att göra utan ”är en normal och 

ständig följeslagare i barnets utveckling” (ibid., s.45). Emellertid, i takt med att barnet växer 

upp och träder in i vuxenvärlden tar förnuftet över och ”den skapande fantasin råkar i förfall” 

(ibid., s.42). Enligt Vygotskilj handlar det om en tillfällig tillbakagång snarare än ett 

förintande och den skapande fantasin försvinner aldrig helt: ”Om bara en liten bit av skaparliv 

bevaras, så finns där också fantasi” (ibid.). 

Enligt Vygotskijs idéer ska läraren inte vara en uppfostrare som förser eleverna med 

kunskap. Lärarrollen går snarare ut på att organisera den sociala miljön som omger eleven och 

att vara en vägledare som uppmuntrar elevens nyfikenhet och vilja att tillägna sig kunskap 

(Lindqvist, 1999, s.235). Vygotskij kritiserade det gamla skolsystemets tillämpning av betyg 

och bestraffningar och menar att detta har gjort läraren ”obegåvad” och yrket förlöjligat. 

Enligt hans visioner måste skolan ”öppna sina dörrar till samhället och livet måste tränga in i 

skolan” eftersom ”skolan behöver bli en levande institution” (ibid., s.248). Vygotskij hävdade 

att skolans, kulturens och samhällets föreställningar måste möta elevernas vardagserfarenheter 

för att det ska kunna ske ett meningsfullt lärande (Partanen, 2007, s.79). Eleven måste kunna 

koppla sitt lärande till sammanhang utanför skolans kontext för att det ska kunna leda till 

långsiktig utveckling (ibid., s.85). 



12 
 

Även filosofen och läroplansforskaren John Dewey (1859-1952) riktade kritik mot det 

”gap” som existerar ”mellan barnets erfarenhet och upplevelse av världen och de 

kursplaner för olika ämnen som barnet möter i skolan” (Wahlström, 2015, s.16). Dewey 

menade att läraren har en viktig uppgift när det gäller att överbrygga gapet mellan 

barnets värld av erfarenheter och läroplanens kunskapsinnehåll (ibid.). 

Vygotskijs och Deweys idéer om att meningsskapande lärande måste ske utifrån barnens 

och elevernas egna erfarenheter är en utgångspunkt för studiens tankegångar när det gäller 

mötet mellan det ”musiska” barnet och skolans målstyrda musikundervisning. 

 

3.2 Socialkonstruktionismen och diskursbegreppet 

Socialkonstruktionismen är benämningen på det teoretiska perspektiv som ”studerar olika 

former av så kallade sociala konstruktioner” (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015, s.68) genom 

att ”anta en kritisk hållning gentemot vår förgivettagna förståelse av världen, inklusive oss 

själva” (ibid., s.70). Detta innebär att de sociala kategoriseringar och begrepp som vi 

använder oss av kan betraktas som produkter av de föreställningar som råder i en specifik 

kultur under en specifik tidsperiod. Dessa sociala konstruktioner, det vill säga människors sätt 

att se på och förstå omvärlden, är således kulturellt och historiskt relativa (ibid., s.71). 

Denna ansats innebär att kunskap inte bör betraktas som en objektiv sanning utan som en 

produkt av människors sätt att kategorisera sin omvärld. Vårt sätt att uppfatta olika fenomen 

konstrueras genom sociala processer ”där man både bygger upp gemensamma sanningar och 

kämpar om vad som är sant och falskt” (Jørgensen & Phillips, 2000, s.12). Detta kan även 

kopplas ihop med Foucaults teorier och hans beskrivning av sanningen som en diskursiv 

konstruktion, en kamp mellan olika utsagor inom olika kunskapsregimer (ibid., s.19). 

Eftersom begreppet diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (ibid., s.7) menar Foucault att det inte går att nå fram till sanningen ”eftersom man 

aldrig kan tala från en position utanför diskurserna” (ibid., s.21). Foucault kopplar samman 

kunskap och makt genom att beskriva hur olika maktstrukturer skapar vår sociala omvärld och 

därmed styr vårt sätt att tala om den (ibid., s.20). Vad som betraktas som ”sanning” skapas 

och lagras in i dessa maktsystem genom reglering och spridning av olika utsagor. Därmed är 

det, enligt Foucault, lönlöst att försöka avgöra vad som är sant eller falskt. Vi kan endast vrida 

och vända på de olika ”sanningseffekter” som skapas inom diskurserna (ibid., s.21). 
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Med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv avser denna studie att belysa 

eventuella diskurser inom det musikpedagogiska fältet när det gäller synen på 

musikundervisningen i skolan. 

4. Syfte & forskningsfrågor 

Syftet med denna studie omfattar två viktiga punkter. Den första är att lyfta fram musiklärares 

egen syn på vad som gör musikundervisningen meningsfull för eleverna. Den andra delen 

består i att undersöka hur lärarna betraktar de förutsättningar som ges för att uppnå 

meningsskapande musikundervisning i skolan med hänvisning till innehållet i grundskolans 

och gymnasieskolans läroplaner för musik. Med utgångspunkt i detta syfte formuleras 

följande frågeställningar: 

 Vad gör musikundervisningen meningsfull enligt musiklärarnas syn på ämnet? 

 Hur upplever musiklärarna förutsättningarna för att bedriva meningsskapande 

musikundervisning utifrån innehållet i Lgr11 och Gy 2011? 

Målet är att synliggöra eventuella motsättningar eller överensstämmelser mellan 

musiklärarnas och läroplanernas syn på vad som kan betraktas som meningsskapande 

musikundervisning och på så sätt bidra till den musikpedagogiska diskussionen gällande 

musikundervisningens syfte. 

5. Metod 

För att studera vilka förutsättningar som ges för meningsskapande musikundervisning utifrån 

läroplanerna behövs ett klargörande av vad som kan betraktas som meningsskapande eller 

meningsfull musikundervisning. I litteraturöversikten ges exempel på flera musikpedagogiska 

ståndpunkter som presenteras i den tidigare forskningen, men hur beskriver musiklärare själva 

undervisningens mening och syfte och hur upplever de sina förutsättningar att arbeta mot 

dessa utifrån läroplanen? Eftersom läroplanen kan tolkas och omsättas på olika sätt i praktiken 

så ville jag ta reda på hur enskilda musiklärare förhåller sig dess innehåll samt hur detta 

påverkar deras förutsättningar att bedriva vad de själva anser vara meningsfull 

musikundervisning. För att skapa en bild av lärarnas egna upplevelser lämpar sig en kvalitativ 

ansats som utgångspunkt, vilken beskrivs närmare här nedan. 
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5.1 Metod för datainsamling 

För att lättare kunna sätta mig in i musiklärares egen syn på musikundervisning så valde jag 

att använda mig av kvalitativ intervju som metod (Kvale & Brinkmann, 2010, s.39). De 

genomförda forskningsintervjuerna är halv-strukturerade (ibid., s.41) och följer vissa 

bestämda teman men ger även utrymme för intervjupersonerna att beskriva och prata fritt 

kring dessa frågor. I de fall då intervjusvaren har behövt klargöras eller utvecklas ytterligare 

har även följdfrågor ställts till intervjupersonen. Utgångspunkten har varit ett fenomenologiskt 

perspektiv som går ut på att försöka förstå intervjupersonernas egna upplevelser av ett visst 

fenomen, i detta fall musikundervisning (ibid.). En nyckelaspekt inom den kvalitativa 

forskningsintervjun är att tolka och beskriva intervjupersonernas livsvärldar genom att få 

”tillträde till människors upplevelse av den levda världen” (ibid., s.44-45). 

 

5.2 Urval 

Kvale & Brinkmann diskuterar avvägningen av hur stort urval av intervjupersoner som är 

lämpligt i en studie och de menar att detta är beroende på undersökningens syfte (ibid., s.129). 

Ett alltför litet antal intervjupersoner gör det svårt att generalisera medan ett för stort antal gör 

att det inte går att genomföra mer ingående eller omfattande analyser av materialet (ibid.). Jag 

har valt att intervjua 5 musiklärare, varav 2 arbetar i grundskolans senare år och 3 arbetar i 

gymnasieskolan. Skolorna är belägna i 2 mindre orter i Mellansverige. Intervjupersonerna har 

olika lång arbetslivserfarenhet och består av både män och kvinnor.  Orsaken till att jag valde 

ett fåtal intervjupersoner är att jag ville göra en mer omfattande analys av varje lärares 

berättelse för att sedan kunna jämföra deras svar med det innehåll som står i Lgr11 och Gy 

2011 angående syfte och mål med musikundervisning i skolan. 

 

5.3 Iscensättning av intervjuerna 

Enligt Kvale & Brinkmann är själva iscensättningen av stor betydelse för att intervjupersonen 

ska känna sig bekväm och bli uppmuntrad till att delge intervjuaren sina personliga 

synpunkter, erfarenheter och upplevelser (ibid., s.144). Jag valde att genomföra samtliga 

intervjuer på lärarnas respektive skolor där jag lät dem välja en passande lokal där vi kunde 

samtala ostört. Tanken var att det skulle kännas så avslappnat och naturligt som möjligt för 

intervjupersonerna. Kvale & Brinkmann menar att de första minuterna av intervjuen är 

avgörande och att det är viktigt att intervjuaren skapar en god kontakt med intervjupersonen 
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bland annat genom att visa intresse och lyssna uppmärksamt (Kvale & Brinkmann, 2010, 

s.144.). Intervjuerna inleddes med en orientering (ibid.) där jag som intervjuare berättade kort 

om studiens syfte och upplägg samt frågade om tillåtelse att spela in samtalet i 

dokumentationssyfte. 

Intervjufrågorna utformades på så vis att de inledande frågorna var korta och konkreta och 

handlade bland annat om hur lång yrkeserfarenhet läraren hade, vilka åldersgrupper denne 

arbetar med och hur deras egen relation till musik tog sin början. Det finns olika typer av 

frågor som intervjuaren kan använda exempelvis för att inleda en intervju, driva den framåt 

eller följa upp och klargöra vissa svar som intervjupersonen ger. Ibland kan det även vara 

effektivt att använda tystnad för att ge intervjupersonen tid att reflektera över sina svar (Kvale 

& Brinkmann, 2010, s.150-151). 

Jag avslutade varje intervju genom att ställa en öppen fråga om intervjupersonen själv hade 

något att tillägga eller något som denne skulle vilja lyfta fram innan vi slutade. Detta visade 

sig vara mycket värdefullt då intervjupersonerna fick tillfälle att reflektera över och 

sammanfatta sina tankar och synpunkter en sista gång (ibid., s.145). 

 

5.4 Bearbetning och analys 

Samtliga intervjuer registrerades med hjälp av ljudinspelning, efter att intervjupersonerna 

givit sitt tillstånd till detta. Anledningen var att jag ville undvika att anteckna under intervjun 

för att kunna vara närvarande, lyssna aktivt samt behålla ögonkontakt med intervjupersonerna 

under intervjuns gång. Användandet av ljudinspelning är en klar fördel eftersom omfattande 

anteckningar under intervjun riskerar att ”vara distraherande och avbryta det fria 

samtalsflödet” (ibid., s.195). 

När det gäller bearbetningen av intervjumaterialet så har samtliga ljudinspelningar 

transkriberats så ordagrant som möjligt. I vissa fall har valt att ta bort upprepningar av ord, 

stamningar och längre pauser för att underlätta läsningen av intervjucitaten. Mitt mål har dock 

varit att i största möjliga mån återge intervjupersonens svar på ett så korrekt och detaljerat sätt 

som möjligt. Kvale & Brinkmann talar om abstraktion (ibid., s.194) vilket innebär att vissa 

aspekter av intervjun går förlorade när det ska översättas till skriftlig form. Dels försvinner 

den fysiska närvaron i form av exempelvis kroppsspråk och gester eftersom det bara är ljudet 

som spelas in. I nästa steg, själva utskrifterna, försvinner även rösten med dess intonationer, 

andning och så vidare, vilket gör att viss information inte kan återges. Kvale & Brinkmann 
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skriver: ”Utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar av levande 

intervjusamtal” (Kvale & Brinkmann, 2010, s.194). 

För att analysera de relativt långa och utförliga intervjusvaren som erhållits används 

meningskoncentrering (ibid., s.221). Denna metod innebär att forskaren, utifrån intervjun som 

helhet, pekar ut de naturliga meningsenheterna i texten, det vill säga intervjupersonernas 

exakta uttalanden, för att sedan formulera olika teman utifrån dessa (ibid.). I enlighet med 

studiens syfte riktas frågor till meningsenheterna för att utveckla och lyfta fram viktiga 

huvudteman som sedan blir föremål för tolkning och analys samt slutligen sammanfattas och 

presenteras av forskaren (ibid., s. 221-223). 

 

5.5 Etiska riktlinjer 

De etiska riktlinjer som tas upp av Kvale & Brinkmann (2010) innefattar informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll, vilka utgör osäkerhetsområden 

som forskaren ständigt bör uppmärksamma och reflektera över (ibid., s.84). Informerat 

samtycke innebär att intervjupersonerna får ta del av syftet med undersökningen, vilka som 

kommer att ta del av materialet samt att det tydligt framgår att deltagandet är frivilligt (ibid., 

s.87). Det krävs dock en avvägning av hur mycket information som ska ges före själva 

intervjun, eftersom intervjuaren annars riskerar att styra intervjupersonen till att ge vissa 

specifika svar (ibid., s. 87-88). 

När det gäller konfidentialitetsfrågan så har samtliga deltagare i den genomförda 

intervjuundersökningen informerats om att både de personligen och själva skolan kommer att 

vara anonyma i det publicerade materialet, allt för att de ska känna sig bekväma med att prata 

fritt om sina synpunkter och värderingar kring ämnet.  Kvale & Brinkmann menar att 

intervjuaren bör överväga konsekvenserna av den kvalitativa intervjun och att principen att 

”göra gott” (beneficence) även innebär att minimera riskerna för att intervjupersonerna på 

något sätt lider skada av sitt deltagande (ibid., s.89). 

Slutligen, för att nämna några aspekter betraktande forskarens roll så menar Kvale & 

Brinkmann att forskarens integritet, i form av kunskap, erfarenhet och moral, har en 

avgörande faktor när det gäller kvalitativa intervjustudier (ibid., s.91). Det är en stor utmaning 

för forskaren att vara objektiv och opartisk samt att behålla en professionell distans i 

relationen till intervjupersonerna och deras berättelser (ibid.). 
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5.6 Reflektioner över metoden 

När det handlar om reliabilitet och validitet så används dessa begrepp även inom den 

kvalitativa forskningen. Den förstnämnda syftar till forskningsresultatens tillförlitlighet och 

huruvida det är möjligt att reproducera denna kunskap vid en annan forskare vid en annan 

tidpunkt. Detta är således ett ifrågasättande av undersökningens allmängiltighet och 

forskarens objektivitet (Kvale & Brinkmann , 2010, s.263). När det gäller begreppet validitet 

så ifrågasätts om en viss metod undersöker det den påstås undersöka (ibid., s.264). Validiteten 

kan betraktas som en kvalitetskontroll som genomsyrar alla stadier av forskningsprocessen: 

”Valideringen är här ingen slutlig verifiering eller produktkontroll; verifieringen är inbyggd i 

hela forskningsprocessen med ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, 

rimlighet och tillförlitlighet” (ibid., s.268). Validiteten fastställs bland annat genom att 

kontrollera de empiriska beläggen för och mot ett visst tillvägagångssätt samt att kritiskt 

bedöma rimligheten av de tolkningar som görs (ibid., s.270). 

Nedan följer en presentation av de intervjuade musiklärarna följt av en sammanställning av 

intervjusvaren när det gäller lärarnas egen syn på musikundervisningens syften och hur de 

upplever sina förutsättningar att uppnå dessa utifrån innehållet i läroplanen. 

6. Analys och resultat 

6.1 Vilka är musiklärarna? 

De intervjuade lärarna är 5 personer som har arbetat mellan 10-20 år inom läraryrket, varav 2 

arbetar i grundskolans senare år och 3 arbetar på gymnasieskolans estetiska program. I 

anslutning till 4 av de 5 intervjuerna fick jag möjligheten att vara med läraren under en 

musiklektion, vilket var givande och gav mig lite mer inblick i hur en undervisningssituation 

kan se ut i lärarens dagliga arbete. 

Inledningsvis, för att få igång själva intervjun, ombads samtliga intervjupersoner att berätta 

om sin egen relation till musik samt hur och när den började. Detta var ett ämne som 

engagerade mycket och samtliga av intervjupersonerna hade haft mer eller mindre kontakt 

med musik sedan de tidiga åren i livet, även om intresset periodvis varit varierande för vissa 

av dem. Jag ställde även frågan om det fanns något som varit särskilt betydelsefullt i lärarnas 

egen relation till musik. I 4 av de 5 fallen så var det en eller flera personer, lärare eller 

släktingar, som hade haft stor betydelse för deras relation och kontakt med musiken. Andra 

aspekter som togs upp var att musiken hade en positiv påverkan på personen (mentalt och för 
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självförtroendet) samt att kärleken och fascinationen för ett visst musikinstrument haft en 

betydande roll. Fortsättningsvis kommer intervjupersonerna att benämnas som Lärare 1, 

Lärare 2, Lärare 3 och så vidare. 

 

6.2 Lärarnas syn på undervisningens syfte 

En av nyckelfrågorna i intervjuundersökningarna var: ”Vad är enligt dig det viktigaste syftet 

med att undervisa i musik, det vill säga vad anser du gör musikundervisningen meningsfull för 

eleverna?” Intervjupersonerna gav lite varierande svar men det går att upptäcka en röd tråd i 

de olika teman som togs upp, exempelvis när det gäller skapande, kreativitet och personligt 

uttryck. Så här svarade Lärare 1 som varit verksam som lärare till och från under 17 år och nu 

arbetar i grundskolans senare år: 

Jo…man måste vara kreativ, tänka nytt… Jag skriver egen musik, då kan ingen säga att ”X, det där 

är fel”, för den har jag skrivit. Så jag tycker den allra viktigaste delen i musik det är att vara 

kreativ, att skapa, att skriva musik själv/…/ Det måste vara nånting som kommer från botten, från 

hjärtat, från själen av en själv liksom. Det är det som ska göra liksom…uttryck i musiken. Det 

tycker jag är det viktigaste. 

Det blir väldigt tydligt att den här läraren tycker det är viktigt att eleverna tillåts att göra 

musiken till något eget, till ett personligt uttryck som inte värderas utifrån vad som är ”bra” 

utan att det kommer inifrån, ”från själen av en själv”. Han menar att om man gör musiken till 

något eget så kan ingen annan säga ”det där är fel”. Lärare 1 framhåller att musik är något för 

alla och att alla kan skapa musik utifrån sina egna individuella förutsättningar. 

Lärare 2 arbetar på estetiskt gymnasium sedan 14 år tillbaka och menar att syftet med 

musikundervisningen är att få eleverna att växa som individer: 

Ja… Alltså, huvudsyftet när man är lärare i överhuvudtaget är ju att få dom här att växa, jag tror 

det. Sen om det är att dom blir musiklärare eller musiker eller att dom blir kockar, det spelar 

egentligen ingen roll. Men att dom i alla fall inte…knäcks under tyngden på hela skolsystemet… 

Att man får dom att känna sig…good enough i alla väder. 

Den här läraren anser att hennes främsta uppgift är att få eleverna att växa och känna sig 

”good enough”. Det går att tyda en viss kritik riktad mot skolans organisation, eftersom hon 

vill motverka att eleverna ”knäcks under tyngden på hela skolsystemet”. Vidare menar hon att 

det behövs mer musik och estetisk verksamhet i skolan: 

Alla borde ha både teater och musik och bild. Det tycker jag…absolut. För annars…annars… Vi 

tappar ett helt gäng gymnasieelever som har gått igenom 3 år utan att ha gått på en enda 

konsert…och inte tittat på en enda konstutställning och inte tänkt nånting utifrån konstnärliga 

uttryck, utan bara fakta, fakta, fakta, fakta. Och det…det förminskar människan. Vi blir torra, 

tråkiga trökmånsar (skratt)… 
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Här påpekar Lärare 2 att det inte räcker med att basera all utbildning på faktakunskaper, 

eftersom ”det förminskar människan”. Det behövs något mer i form av konstnärliga uttryck 

som tillåter eleverna att känna och reflektera själva utan att det finns något ”facit längst bak i 

boken”. Läraren kritiserar också att ämnet Estetisk verksamhet har tagits bort från 

skolschemat, eftersom hon tycker det är viktigt för eleverna ”att kunna förstå sig på 

kulturyttringar”. Om vi aldrig får ta del av konst och kultur blir vi ”torra, tråkiga trökmånsar”, 

menar hon. 

Lärare 3, som arbetar i grundskolans senare år och har varit musiklärare i 30 år, beskriver 

hur musikundervisningen kan bidra till nya perspektiv: 

Ingenjörer och arkitekter och läkare skulle också behöva ha musik…tror jag. Jag vet inte om det 

finns något vetenskapligt bevis för det, men det…jag…jag… Det…det…det är ett ämne som… 

Det är ett praktiskt ämne också som…som man lär sig…saker på ett annat sätt. Får fördjupad 

kunskap om saker och ting. Det är som… En annan dimension av lärande. 

Lärare 3 framhåller att musik är något som alla behöver ha i sitt liv, även ”ingenjörer och 

arkitekter och läkare”. Han talar om musik som ett sätt att betrakta ”hur verkligheten och 

världen ser ut” och kallar musikundervisning för ”En annan dimension av lärande”. Samma 

lärare menar att musik är en stor del av ungdomars liv och har avgörande betydelse för 

identitetskapandet och att ämnet borde prioriteras högre ute i skolorna: ”Man kanske ändå 

fortfarande inte riktigt förstår musikens vikt och kraft, för musiken är ju en jättestor del av 

ungdomars liv alltså. Det betyder jättemycket för identitet och så där.” 

Läraren kritiserar den allmänna synen på musikundervisningen ute i skolorna och menar att 

det fortfarande finns de som inte förstår ”musikens vikt och kraft”. Han verkar ändå nöjd med 

hur musikundervisningen organiseras på den egna skolan och berättar att de erbjuder 

musikprofil till eleverna i årskurs 7-9. 

Lärare 4 har arbetat i 19 år och undervisar på gymnasieskolans estetiska program. Han 

lägger stor vikt på skapande, samspel och att kommunicera genom musiken: 

Dom lektioner man har lyckats med, det tycker jag är när man lyckas skapa en sån stämning och få 

eleverna att egentligen inte tänka nånting alls. Man ser att alla slappnar av bara liksom, kropparna 

blir avspända och i det läget så känner man också att musiken går in i kropparna… 

Lärare 4 beskriver alltså meningsfull musikundervisning som att uppnå en känsla eller ett 

slags tillstånd när ”musiken går in i kropparna” och han beskriver en idé som han skulle vilja 

införa i sin undervisning: 

Man bestämmer sig kanske för att varannan lektion får man inte prata, utan bara spela. Och är det 

så att det är någon repertoar som man har inte haft tid att titta på den under veckan eller nånting, då 

försöker man jobba med att någon tar initiativet på nåt sätt /…/ Nån börjar med en ton bara och sen 
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fyller man på med nånting. Alltså, att man har det här hela tiden i undervisningen. Att man 

försöker skapa en sån grej att detta är ok /…/ Det blir vad det blir. 

Den här läraren målar upp en tydlig bild av vad han vill uppnå med sin undervisning. Det 

handlar om att skapa en atmosfär där alla är del av en helhet, alla vågar ta plats och musiken 

blir som ett gemensamt språk där de talade orden inte längre anses nödvändiga, eftersom man 

kommunicerar med varandra genom musiken. Han framhåller även improvisation som en 

viktig del av undervisningen, vilket kan leda till ett gemensamt utforskande och bidra till att 

eleverna vågar ta initiativ även i andra sammanhang. 

Även lärare 5 framhåller just kommunikation som det mest betydelsefulla i 

musikundervisningen och han talar om det ”musikaliska mötet” mellan lärare och elever. Han 

arbetar på estetiska programmet sedan 10 år tillbaka och ser sig själv inte enbart som lärare 

utan även som ”coach”: 

Det är inte så mycket att /…/ nu ska jag gå in, då ska jag lära dom det här och sen så ska jag lära 

dom det här, utan mer försöka tänka att /…/ Ja men jag är ju lärare, men vi är ju liksom här för att 

man försöker jobba som en grupp, att lära sig tillsammans /…/ Man är ju både där som pedagog 

och nån form av coach egentligen faktiskt… 

Lärare 5 har den pedagogiska grundtanken att ”Nu gör vi musik tillsammans”. Han 

anser också att det är viktigt för eleverna att känna sig ”sedda” och bekräftade samt att 

deras intresse och relation till musiken får möjlighet att växa. Han berättar att han 

brukar låna material från idrottscoacher när han pratar med eleverna om deras styrkor, 

förutsättningar och mål med musiken. 

Resultatet av intervjusvaren tyder på att lärarna inte anser att musikundervisningens 

syfte handlar om att prestera ett färdigt resultat eller att bli en professionell musiker. Det 

är snarare teman som personligt uttryck, kreativitet och skapande, kommunikation, 

reflektion och personlig utveckling som mest återkommande i alla intervjusvaren. 

Nedan följer en redovisning av hur lärarna själva ser på läroplanens utformning och 

innehåll. 

 

6.3 Lärarnas syn på läroplanen 

Beroende på intervjupersonernas svar gällande musikundervisningens främsta syfte(n) 

så frågade jag om de anser att just detta/dessa syften får tillräckligt med utrymme i 

läroplanen, det vill säga hur lärarna upplever förutsättningarna för att anpassa sitt 

undervisningsinnehåll i enlighet med dessa syften och på så sätt uppnå 
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meningsskapande i musikundervisningen. Jag ställde även en följdfråga om huruvida de 

anser att något saknas i kursplanen för musikundervisning. 

Lärare 1 som tycker att eget skapande är viktigast anser att läroplanen ger utrymme 

för det, men att det arbetas för lite med det fria skapandet i alla fall: 

För alla tror att det här ska vara så otroligt svårt och det ska vara så ”Ooooh”… (spelar uppjagad) 

Det ska vara liksom så här…på sån hög nivå, men det är inte det. Det måste vara lek och skoj till 

en början. Från den där leken och skojen ska man upptäcka att ”Shit, det här kan jag, så här skulle 

man kunna göra” och från det så kommer man ta sig an den här uppgiften och göra det mer på 

allvar och då skulle det kunna bli nånting. Så helt klart, det finns absolut, tycker jag egentligen, 

tillräckligt med utrymme i läroplanen, men jag tror inte att det arbetas så mycket med det. 

På frågan om det är något som saknas i läroplanen svarar Lärare 1 att han inte kommer 

på något konkret som saknas och att han förlikar sig ganska bra med Lgr11. Däremot 

anser han att musiklärare skulle behöva kommunicera mer med varandra kring 

läroplanens innehåll och hur den ska tolkas. ”Man skulle behöva prata ihop sig mycket 

mer”, säger han. 

Lärare 2 som arbetar på gymnasiet har tydliga synpunkter på hur musikämnet är 

organiserat utifrån läroplanen. Hon vill att musikundervisningen ska få eleverna att växa 

och utveckla sin kreativitet, men att dessa punkter inte alls uppmuntras i läroplanen: 

Jag kan bara följa med i kritiken mot det här betygssystemet /…/ Det är ganska taskigt att ens 

sämsta insats ska ge avtryck på ens betyg. Om man har nån del av, om man säger då till exempel 

instrumentet, där man inte är så himla bra, då ska det avspeglas på hela betyget och så kanske man 

är väldigt duktig på nåt annat /…/ Jag tycker dom är för hårda och det är lite för styrt, för lite 

kreativitet helt enkelt. Det är mycket mer styrt mot att det centrala innehållet ska vara det här, när 

det inte alltid stämmer med verkligheten faktiskt. 

Lärare 2 anser framförallt att det centrala innehållet är allt för styrt och att den kreativa 

biten får för lite utrymme i kursplanen: 

Även om det står så tror jag att dom behöver trycka mer på den kreativa biten. Sen är det ju väldigt 

svårt för betygssystemet i sig går egentligen emot en kreativ tanke /…/ Så säger man ”Ja, ni ska 

vara lite kreativa barn” och så ”Ja, du var bara kreativ på E-nivå, jag är ledsen…” Det är ju 

jätteelakt! ”Ja, men jag kan inte bättre”. ”Jo, men det var jättebra, men det var på en E-nivå. Du 

ska vara lite bättre kreativ”. Och då blir dom ju inte mer kreativa (skratt). 

I detta uttalande kritiseras skolans målstyrning och läraren betraktar sig själv som 

”betygskritisk”. Lärare 2 menar att skolans betygsystem motverkar den kreativa tanken 

och att det inte går att göra allt mätbart när det gäller musikundervisning: 

Man får inte alla möjligheter som man kan få av läroplanen på det sättet, utan det blir godtyckligt. 

Dom som följer den slaviskt dom mäter och försöker göra det mätbart, hur duktig eller hur bra, 

och det är inte riktigt så i musik. Det funkar inte på det sättet. 
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Lärare 2 riktar stark kritik mot läroplanen och säger att bedömningen inom 

musikundervisningen blir ”godtycklig”. Detta kan tolkas som att hon känner sig 

frustrerad och till viss del begränsad av de riktlinjer och kunskapskrav som anges i 

läroplanen. 

Lärare 3 som har arbetat i 30 år menar snarare att dagens läroplan ger läraren frihet 

att bestämma mycket själv över sin undervisning: 

Man kan ju alltid önska ännu mer men jag tror ändå den här läroplanen som vi har nu, kursplanen i 

musik, den ger ju ganska mycket frihet ändå alltså. Fast man har svårt att se den möjligheten 

riktigt. Man är ju fast i den gamla, så jag tror att man kan göra mycket mer än man vågar med den 

här kursplanen i musik /…/ Det står ju där fast inte alltid ”Du ska göra så och så och så”, utan det 

är mer…/…/ För att nå målen så är det ganska fritt att tolka. Och hur man ska nå dom, med vilka 

medel. 

Lärare 3 upplevs ha en traditionell kunskapssyn där lärandet handlar om att utföra olika 

moment som bedöms i form av prov. Även om han anser att betygssystemet inte är 

heltäckande så är det inte heller ett problem tycker han: 

Jag tror man kan hantera det, jag har i alla fall gjort det. Och eleverna ska ju få möjlighet att kunna 

visa en förmåga vid flera olika tillfällen va, så att det ska kunna gå att justera alltså /…/när vi har 

blues nu då och så prov på det. Om det inte går så jättebra på det då har vi ju country, western och 

folkmusik och rock’n’roll och jazz och sånt där också. Går det bra där så då… Jag menar, det står 

ju inte exakt att det ska man kunna, i bluesen ska man ha A för att få A i musik inte, utan… Det är 

lite så. 

Det märks att den här läraren har arbetat en längre tid inom yrket och utarbetat ett 

system för bedömning och de olika moment han anser att eleverna bör kunna. Han 

menar att om det inte går så bra i en genre så har eleven ändå en chans att höja betyget 

när de kommer till nästa genre och så vidare. Lärare 3 ger intrycket av att arbeta ganska 

detaljerat efter de kunskapsmål i musik som anges i läroplanen (Lgr11). 

Lärare 4 som arbetar i gymnasieskolan menar att de viktigaste delarna i 

musikundervisningen är kommunikation, samspel och improvisation, men han anser 

inte att läroplanens innehåll ger tillräckligt med utrymme för att arbeta med detta: 

Nej, det tycker jag inte. Jag vet att det står på musik som stort att det ska innehålla improvisation, 

men jag tycker att både kommunikation och improvisation /…/i alla fall kommunikation, skulle 

vara det absolut viktigaste. Så det tycker jag verkligen inte att dom har… Dom har inte tänkt där. 

Dom har gått in på detaljer utan att ha med vad är detaljerna till för. Det är ju till kommunikation. 

Men det tycker jag inte faktiskt. 

Vidare menar han att det är viktigt att samtala om musik, exempelvis hur musiken upplevs av 

eleverna när de spelar och hur man kan arbeta vidare med och utveckla den, trots att detta är 

otydligt i läroplanen. Han menar att improvisation inte behöver vara så avancerat som många 
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tror utan något som stegvis växer fram. Lärare 4 anser även att beskrivningen av vad 

improvisation egentligen är också är bristfällig i läroplanen. ”Jag tycker det är lite underkänt 

faktiskt”, säger han. 

Lärare 5 har liknande tankar som Lärare 2 när det gäller det här med musik, kunskapsmål 

och bedömning. Han menar att musikundervisningen inte ska handla om prestation: 

Jag försöker ju avdramatisera det så mycket som möjligt, så att inte eleverna känner att det…/…/ 

Ja men just det här med betyg och att man ska bli bedömd och man ska göra saker /…/ på nåt sätt 

blir det så här, vad säger man, kontraproduktivt för det här kreativa, att hitta sitt eget uttryck 

/…/Det blir liksom att man fokuserar på fel saker om det blir att man börjar fokusera på betyg. 

Lärare 5 menar att det kan finnas en risk för att eleverna tappar intresset för musiken om 

musikundervisningen bara handlar om att prestera: ”Det sista man vill är ju, efter att dom har 

gått ut här, att dom liksom ska känna ’Nej, jag vill aldrig mer spela, nu har jag fått nog av 

musik’ och att det här med att det bara blir nån prestationsgrej”. Vidare menar han att 

reflektion och diskussion kring det här med prestationsångest är något som skulle behövas tas 

med i läroplanen: 

Jag pratade om det med några andra lärare här också, just den här tiden för diskussion om sånt här, 

liksom. Just den prestationsfrågan, den finns det inte så mycket… /…/ Det är ju en ganska tung 

punkt, och viktig så där, men den är väl… Den är rätt svår för det står ju inte på det sättet i 

kursplanen, hur man ska få reflektera kring den biten. Så den täcker ju inte upp allt. 

Detta kan tolkas som att Lärare 5 på liknande sätt som Lärare 4 anser att diskussion och 

reflektion kring musik och musicerande är en viktig punkt i undervisningen och bör 

därför framhållas mer i lärolanen. 

Det som är intressant att ta upp med tanke på intervjupersonernas svar är att de 2 

lärare som arbetar i grundskolan inte anser sig vara begränsade av läroplanen, medan de 

3 övriga som arbetar på gymnasieskolan anser att det finns omfattande brister i 

läroplanens utformning. Vad kan detta bero på? Kanske beror det på att undervisningen 

i grundskolan är mer ”enhetlig” på så vis att det är ett ämne (”musik”) som oftast 

undervisas av en och samma musiklärare som håller i samtliga moment i kursen. På 

gymnasiet består ämnet musik av en mängd specialiserade kurser och ofta finns det 

olika lärare som undervisar i olika saker, exempelvis instrument, sång, kör, ensemble, 

gehörs- och musiklära, rytmik och så vidare. Detta gör att varje enskilt moment blir 

väldigt avgränsat och specifikt i sitt innehåll. Det verkar som att ju mer specialiserat 

ämnet är och ju högre krav som ställs på dess kunskapsinnehåll, desto mindre frihet 

upplever lärarna. 
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7. Diskussion och slutsats 

Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade musiklärarnas syn på vad som gör 

musikundervisningen meningsfull för eleverna överensstämmer väl med vad 

musikpedagogisk forskning säger om meningsskapande musikundervisning, det vill säga att 

det handlar mer om själva ”görandet” än det man gör. Med andra ord är det själva 

aktiviteteten, ”musicking” (Small, 1998), eller det ”musikaliska mötet” som Lärare 5 

uttrycker det, som står i centrum snarare än de mål som uppnås. Flera lärare ger uttryck för att 

skolsystemet är ”kontraproduktivt” på så sätt att bedömning- och betygssystemets 

målfokusering leder till prestationskrav och motverkar den spontana kreativitetet och 

skaparglädjen hos eleverna. Detta överensstämmer fullt ut med de resultat som presenteras i 

exempelvis Gammon (1996), Stålhammar (2004), Small (1998) samt Varkøy & Södermans 

(2014) forskning. Small går till och med så långt att han liknar den västerländska 

skolutbildningen vid ett rutinmässigt och trivialiserat överförande av kunskap till nästa 

generation: 

They tell us that the society’s concepts of reality and its relationships have to be impressed 

forcefully on each individual of the new generation, even if the impressing is done in ways that are 

coercive and unpleasant /…/ And since, they say, humans are often lazy and frequently stupid, 

these assumptions have to be simplified during transmission into formulas that can be easily 

learned, in ways that may routinize or even trivialize them – a process that can certainly be seen 

happening in Western schooling (Small, 1998, s.132). 

Vidare skriver han att skolan bidrar till ett ”avmusikaliserande” (demusicalization) genom att 

göra skillnad på de som är ”musikaliska” och ”omusikaliska”, vad som betraktas som ”riktig 

musik” och så vidare. Han beskriver detta som en dold logisk kedja, eller så kallad syllogism: 

1. Our music (which may be classical music, marching band music, show band music, choral 

music or big band jazz but rarely improvised or self-composed music, which is difficult to control) 

is the only real music. 

2. You do not like or are not proficient in or are not interested in our music. 

3. Therefore, you are not musical. (ibid., s.212). 

Detta är en destruktiv kraft som enligt Small leder till att målet eller ”slutprodukten” blir 

viktigare än elevernas utveckling. Small anser att ”all musicking is serious musicking” och 

menar att alla former av musikaliska aktiviteter, från symfonikonserter till 7-åringens första 

trevande toner på pianot, är lika viktiga (Small, 1998, s.212-213). 

I enlighet med Vygotskijs (1995) perspektiv på lärande så ansåg flera av 

intervjupersonerna att undervisningen handlar om ett socialt utbyte, ett samspel där elever och 

lärare skaffar kunskaper tillsammans. Framförallt Lärare 5 uttryckte att han ser sig mer som 

en ”coach” än en lärare och att han ser musicerande som ”musikaliska möten” där nya 
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relationer skapas och utvecklas. Vygotskij idéer och tankar kring skolan som ”levande 

institution” och lärarens roll som vägledare är ständigt aktuella ämnen och Lindqvist (1999) 

frågar sig ”Har det inte hänt något på alla dessa år?” (Lindqvist, 1999,s. 249). Hon menar att 

orsaken till att det skett så få förändringar är att ”det varit en fråga om centrala direktiv från 

politiskt håll” (ibid.), och att det är nödvändigt att utgå från lärarens perspektiv (teacher 

thinking) för att skolan ska kunna förändras (ibid., s.251). 

När jag frågade intervjupersonerna om hur de ansåg att musikundervisningen förändrats 

idag jämfört med tidigare så handlade svaren om mer konkreta saker, exempelvis en bredare 

repertoar, fler musikgenrer och digitalisering i form av teknisk utrustning. Men även om vissa 

aspekter av musikundervisning har gått framåt menar Gammon att det inte räcker: 

A lot has changed in school music; in many schools (who knows what proportion?) electronic 

keyboards have replaced pitched and unpitched percussion and the repertoire has broadened 

somewhat. The question is not whether things have changed in schools but whether the degree of 

that change has been sufficient to overcome the problems. In many cases it has not (Gammon, 

1996, s.111). 

Enligt Elliott & Silverman krävs ett helt nytt sätt att tänka när det gäller estetiska ämnen i 

skolundervisningen och de motsätter sig ”det konventionella läroplansskapandet”, vilket 

”avprofessionaliserar” läraren i sin roll (Elliott & Silverman, 2015, s.397). De menar att all 

kunskap inte kan reduceras till muntliga koncept: 

/…/ conventional curriculum making assumes, falsely, that all knowledge in all fields can be 

reduced to some kind of verbal description. The task of the teacher is to subdivide the ”content” of 

his or her subject into verbal concepts and verbally specified behaviors. Why does technical 

rationality place a premium on verbal specification? Why do objectives-based curricula fail to 

distinguish among various kinds of thinking and knowing? Because technical rationality is 

hopelessly dualistic (ibid.). 

Vidare skriver författarna att estetiska undervisningsämnen inte ”tas på allvar” förrän de 

placeras in i läroplanen, men att detta i sin tur leder till att dessa ämnen förlorar sin verkliga 

essens: 

Past curriculum theory tends to assume that “the mind” is “mental” (and therefore intelligent) and 

that “the body” is “physical” (and therefore dumb). In this view, subject domains that pivot on 

procedural knowledge (including music, dance and “physical” education) are not taken seriously 

unless (or until) they become “genuine” curricula. As we now understand, becoming a genuine 

curriculum means negating the procedural essence of music, dance, athletics, and so on by 

reducing these knowledge domains to simplistic verbal objectives and concepts (ibid.). 

Jonathan Lilliedahl (2014) beskriver fenoment som rekontextualisering där kunskaper, 

normer och värden flyttas från sitt ”naturliga” sammanhang till att omformuleras till 

”skolunskap” (Varkøy & Söderman, 2014, s.97). 
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Elliott & Silverman menar att motsättningarna mellan vad som anses vara viktiga värden och 

kunskaper i förhållande till de kunskaper som skolan förmedlar är av en utbildningsfilosofisk 

karaktär. De beskriver fenomenet som en social och filosofisk paradox: 

/…/ what teachers aspire to do because society says they should is compromised or negated by 

what schooling is obliged to do because society says it must. As a result, what schools end up 

doing or not doing is often at odds with what the general public and experts, including music 

educators, really want schools to do. There is no easy way to close the gap between the ideals of 

education and the realities of many public and private schools (Elliott & Silverman, 2015, s.460). 

Elliott & Silverman menar att problemet inte ligger hos själva musikämnet utan i hela 

utbildningssystemets natur och de menar att det är viktigt att ha respekt för och värdera olika 

former av kunskap och lärande. (ibid., s.461). Frågan som kvarstår är – hur kommer vi dit? 

Eva Georgii-Hemming anser att den viktigaste förändringen bara kan uppnås av 

musiklärarna själva och att det till och med är lärarnas ansvar att skapa en motkultur och stå 

upp mot de ”yttre krafter” som styr musikundervisningen utifrån: 

Music teaching is not only a practical and concrete activity, but also theoretical, reflective and 

ethical. If teachers were to engage only in practical aspects of teaching, they would inevitably 

contribute to the implementation and the acceptance of initiatives coming from above in the 

hierarchy, or from the outside. Pedagogical practice cannot be limited to how others define it. 

Teachers need to create a counter-culture to initiatives and perspectives from outside. Music 

teachers should therefore possess critical thinking skills and a reflective approach, which would 

allow them to react at a micro-political level (Georgii-Hemming, 2013, s.206). 

För att lärarna ska ha verktygen för att åstadkomma detta menar hon att det ställs högre krav 

på lärarutbildningen framöver: 

Music teacher education has an urgent theoretical and critical task ahead if it is to prevent 

pedagogical activities for future music teachers from being confined to adaptation to government 

directives and political and organizational changes, following and submitting to new guidelines 

and policies, and delivering only what is expected. The ability to contribute to an alternative music 

pedagogical discourse, through conscious and argued approaches about music and the role of 

education, is a part of phronetic knowledge. This means standing up against external forces, 

especially when these are at odds with perceptions within the profession about what is the best for 

people in the long run (ibid., s.206). 

Georgii-Hemming menar att musiklärare måste kunna bidra till en alternativ 

musikpedagogisk diskurs, vilket ställer högre krav på musiklärarutbildningen när det 

gäller att förse blivande lärare med kunskaper om musikpedagogiska värden och 

intressen. Det handlar om att stå emot påtryckningar utifrån, särskilt när dessa kolliderar 

med värderingar och uppfattningar inom professionen om vad som anses vara bäst för 

människor långsiktigt (ibid.). 

Utifrån de resultat och den tidigare forskning som presenteras i denna studie dras 

följande slutsatser. Musikundervisning kan och bör betraktas som en meningsfull 
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aktivitet och viktig del i barn och elevers utveckling. Däremot finns det egenskaper hos 

musiken som riskerar att gå förlorade när ämnet placeras in i läroplanen och på så sätt 

tvingas in i skolans målstyrda nyttotänkande. Det gör att diskussionen om 

musikundervisningens roll i skolan är viktig och måste fortsätta att hållas levande. I 

enlighet med det socialkonstruktionisktiska perspektivet och Foucaults diskursteorier 

(se kap. 3.2) så finns det inga slutgiltiga ”sanningar” eftersom dessa endast kan 

betraktas som diskursiva konstruktioner, det vill säga en kamp mellan olika utsagor och 

vissa bestämda sätt att se på omvärlden. Som jag skrev tidigare så avser denna studie 

inte att finna svar på de stora musikpedagogiska frågorna, utan snarare att bidra till nya 

perspektiv på musikundervisningens roll och syfte i skolan. 

8. Konklusion 

Målet med denna studie är att synliggöra eventuella motsättningar eller överensstämmelser 

mellan musiklärarnas och läroplanernas perspektiv på vad som kan betraktas som 

meningsskapande musikundervisning och på så sätt bidra till diskussionen kring 

musikundervisningens syfte. Det faktum att musiken skiljer sig på många olika plan från rent 

teoretiska undervisningsämnen gör att dess inplacering i skolans nyttotänkande och 

målinriktade kunskapssyn väcker många frågor, tankar och diskussioner. Musikämnets 

legitimering är ett ständigt aktuellt och omdiskuterat ämne som kan kopplas samman med ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv på kunskap och lärande, där det handlar om vilken slags 

kunskap som anses vara till ”nytta”.  Syftet med denna studie handlar inte om att legitimera 

musikundervisningens ”nytta” utifrån kunskapsinnehåll utan snarare att lyfta fram den 

positiva påverkan och de meningsfulla egenskaper hos musikämnet som inte ges tillräckligt 

med utrymme i läroplanen enligt de intervjuade musiklärarna. Hur kan vi göra skolans 

nyttotänkande musikundervisning till en meningsfull aktivitet där eleverna ges frihet att växa, 

utforska och utvecklas i samspel med andra och där de helt enkelt får känna sig ”good 

enough”? Det är en svår fråga att besvara, men ett steg i rätt riktning är att musiklärare börjar 

samtala och reflektera tillsammans kring denna fråga, eftersom intervjuundersökningen visar 

att det finns flera lärare som delar samma uppfattningar och värderingar när det gäller syftet 

med musikundervisningen. 

Den traditionella kunskapssynen och det nyttotänkande som genomsyrar läroplanerna bör 

ifrågasättas och det behövs insikt om att det finns olika former av kunskap som inte alltid kan 

formuleras enligt skolans koncept. I den här studien har jag valt att avgränsa mig till musiken 
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som undervisningsämne, men det skulle även vara intressant att undersöka om liknande 

motsättningar kan återfinnas när det gäller andra estetiska ämnen och uttrycksformer. 

Något som har blivit tydligt för mig under den här studien och de intervjuundersökningar 

jag har genomfört är hur viktigt det är att vi reflekterar över hur vi ser på saker och varför vi 

gör som vi gör, annars riskerar vi att falla in i ett mönster av förgivettagna vanor i vår roll som 

pedagoger. Ett mönster där vi gör det som förväntas av oss snarare än det vi värdesätter 

själva. 

Det är viktigt att tillägga att det naturligtvis finns musiklärare ute i skolorna som gör ett 

fantastiskt jobb när det gäller att bedriva meningsskapande musikundervisning, men jag tror 

att vi kan underlätta deras arbete genom att försöka överbrygga det diskursiva mellanrummet 

(se kapitel 2, s.8) och därmed eliminera de motstridigheter som omger musikämnet. Ett sätt 

skulle kunna vara att se över läroplanens innehåll när det gäller kunskapskraven och 

ifrågasätta det ”mätbara”, det vill säga vilken slags kunskap som egentligen kan eller bör 

bedömas i musikundervisningen. Det finns en uppfattning om att bedömning och 

betygssättning måste finnas för att musikämnet ska kunna legitimeras och anses göra någon 

”nytta” i skolundervisningen, men jag vill påstå, liksom Bjørkvold uttrycker det, att 

musikämnets ”verkliga berättigande” sträcker sig längre än så: 

Som den djupaste källa till glädje och erfarenhet för oss alla – en viktig resurs för en rikare, helare 

och mer kreativ tillvaro /…/ Det finns väl knappast något annat ämne som kan åberopa att det gör 

större nytta för att skapa förutsättningar för mera livskraftiga, gladlynta och därmed livsdugliga 

människor? (Bjørkvold, 2005, s.143). 

Utifrån detta perspektiv spelar det ingen roll huruvida eleven kan spela ett instrument med 

”viss” tajming eller ”god” tajming (Lgr11) och därför känns ifrågasättandet av betygssystemet 

i musik högst relevant. När det gäller frågan om vad som ska bedömas eller inte anser jag att 

skolsystemet bör visa större tillit till musiklärare själva när det gäller deras yrkesskicklighet 

och förmåga att omvandla musikpedagogiska värden till meningsfull undervisning för sina 

elever. Därför anser jag att läroplanen för grund- och gymnasieskolan behöver bli mindre 

resultatorienterad och mindre styrd både när det gäller det centrala innehållet och 

kunskapskraven för musikundervisningen. 

I och med detta menar jag inte att alla prestations- eller elitinriktade musikutbildningar ska 

tas bort, men det handlar om att göra musiken tillgänglig för alla. Därför är det viktigt att 

musiken inte framställs som något ”ouppnåeligt”, något som är till för vissa och inte för 

andra, utan att varje människa ges möjlighet att bejaka sin inneboende ”musiskhet”. På så sätt 

kanske fler människor behåller sitt intresse och sin glädje för musiken livet ut. 
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För att göra musikundervisningen mer levande och tillgänglig för alla behövs förutsättningar 

för att skapa levande musikaliska möten, där läraren intar rollen som vägledare snarare än 

undervisare. Jag tror det är viktigt att ha ett öppet och tillåtande förhållningssätt där lärare och 

elever kan mötas och göra erfarenheter tillsammans. På så sätt flyttar vi fokus från 

kunskapsproduktion till att stärka och lyfta fram elevernas egna tankar, känslor och 

upplevelser. Det är först då som vi kan uppnå ”En annan dimension av lärande”. 
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Billaga 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som musiklärare? 

 

2. Vilka åldersgrupper undervisar du i? 

 

3. Hur skulle du beskriva din egen relation till musik och när började den? 

 

4. Finns det något som varit särskilt betydelsefullt för dig när det gäller din egen relation till 

musik? (Inspiration, utbildning/lärare, musikaliska upplevelser etc.?) 

 

5. Vad är enligt dig det viktigaste syftet med att undervisa i musik, d.v.s. vad anser du gör 

musikundervisningen meningsfull för barnen/eleverna? 

 

6. Anser du att denna/dessa delar ges (tillräckligt) utrymme i kursplanen? 

 

7. Enligt din egen åsikt, är det något som saknas i kursplanen för musikundervisningen? 

 

8. Hur upplever du att musikundervisningen har förändrats idag jämfört med tidigare? 

 

9. Hur ser du på musik och bedömning? 

 

10. Slutligen, är det något annat gällande musikundervisning som du vill ta upp eller tillägga? 


