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ABSTRAKT 
 
Undersökningen behandlar den pedagogiska verksamheten i musikklasser i grundskolan med 
inriktning körsång utifrån tre centrala begrepp: musikklassverksamheten, musikalisk kunskap 
och musikalitet. Syftet är att undersöka hur lärare verksamma i musikklasser tänker kring 
dessa områden samt att reflektera över hur olika synsätt kan ta sig uttryck i undervisningen. 
Den musikpedagogiska verksamheten är mångfacetterad och komplex, liksom det musikaliska 
kunskapområdet och musikalitetsbegreppet. En mängd faktorer påverkar hur undervisningen 
utformas, från yttre ramfaktorer till den enskilda pedagogens synsätt och värderingar. Vare sig 
värderingarna är medvetna eller omedvetna spelar de en viktig roll i formandet av den 
pedagogiska identiteten. Det gäller inte minst synen på musikalisk kunskap och musikalitet. 
Undersökningen har explorativa drag och utgår från pedagogiska spänningsfält som skapats 
kring de tre centrala begreppen. Fälten musikalisk kunskap och musikalitet har spänts upp 
mellan tre olika synsätt på eller dimensioner av respektive begrepp. Sammanlagt sex lärare 
från två skolor med musikklassprofil i Stockholms län har intervjuats kring olika aspekter av 
spänningsfälten. Resultaten visar att lärarna i sitt yrke ständigt ställs inför val och 
pedagogiska balansgångar. Många tankar kring de tre centrala områdena kommer fram, 
liksom tankar kring musikämnet i skolan, kör som pedagogisk verksamhet, 
profilklasskonceptet och lärarrollen. 
 

Nyckelord: musik, musikundervisning, grundskola, musikklass, körklass, sångklass, 
profilklass, kunskap, musikalitet, kör, körsång 
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INLEDNING 
 
Den här uppsatsen kommer att behandla verksamheten i musikklasser i grundskolan med 
inriktning körsång och några olika aspekter kring den. När arbetet med uppsatsen skulle 
inledas, funderade jag kring flera olika områden innan jag beslutade mig. Det finns några 
olika anledningar till att jag slutligen valde det här ämnet och till att området intresserar mig. 
Jag har själv mångårig erfarenhet av att vara elev i musikklass och den största delen av min 
musikaliska utbildning och erfarenhet skulle kunna sägas ha ägt rum inom ramarna för 
musikklasskonceptet. Det ger mig förstås en personlig uppfattning om musikklassen som 
pedagogisk form som jag behöver medvetandegöra. En anledning till att jag ville fördjupa 
mig i ämnet var just att försöka få större förståelse för något som varit en så stor del av min 
musikaliska erfarenhet. En annan viktig anledning var att mitt inledande litteratursök gav så 
pass få resultat. Med tanke på hur många skolor som har musikklasser, borde det finnas mer 
forskning kring verksamheten. Med den här undersökningen vill jag försöka börja fylla ut 
denna intressanta lucka.  
 
Till att börja med känns det viktigt att klargöra de begrepp som är arbetets utgångspunkt. 
Termen musikklass står i det här sammanhanget endast för den verksamhet som baseras på 
körsång, inte för alla klasser som har någon form av utökad musikundervisning (exempelvis 
stråkklasser). Den innebär också att det finns någon typ av inträdesprov. Verksamheten som 
undersökningen söker beskriva är huvudsakligen musikundervisningen i klassrummet, men 
också skolornas utåtriktade verksamhet i form av konserter och medverkan i projekt. I övrigt 
kommer de två mest centrala begreppen att vara musikalisk kunskap och musikalitet. Vart och 
ett av dessa begrepp skulle förstås utgöra tillräckligt underlag för flera avhandlingar, men de 
känns viktiga att utgå från, eftersom de är en stor och viktig del av den värdegrund 
musiklärare medvetet eller omedvetet rör sig med.  
 
När jag funderade kring min förförståelse av ämnet och min egen grundsyn, blev jag 
medveten om att jag till viss del rör mig med två uppsättningar av värderingar. Något stiliserat 
kan man kanske säga att den ena bottnar främst i min egen skolgång, är relativt 
resultatinriktad, och baserar sig på teoretisk kunskap och formellt lärande. Självdisciplin, 
pliktkänsla och ansvarstagande är centrala värden. Den andra kommer till stor del från min tid 
på folkhögskola och den pedagogik/didaktik/metodik som jag läst på musikhögskolan. Där 
står individuellt lärande mer i centrum och kunskapen kan finnas såväl i kropp och känsla som 
i tanke. Lärandesituationen är bredare och själva processen, vägen till kunskapen, är viktig. 
Delvis handlar detta förstås om att min pedagogiska medvetenhet ökat. Emellertid skapar 
dessa två synsätt ibland ett spänningsfält, både i min roll som student och i rollen som lärare. 
Kanske de allra flesta rör sig inom sådana fält i sitt arbete. Detta intresserade mig och därför 
beslutade jag mig för att inte se undersökningens centrala begrepp ur en bestämd synvinkel, 
utan att istället sätta upp några punkter mellan vilka spänningsfält kan skapas.  
 
Den inledande bakgrunden är indelad i tre huvudsakliga områden: musikklassverksamheten, 
musikalisk kunskap och musikalitet. Under respektive rubriker kommer begreppen att belysas 
på olika sätt. I det första stycket om musikklassverksamhetens historik och utveckling 
kommer en del plats att ägnas åt de stridigheter kring Adolf Fredriks musikklassers 
lokalisering som väckte uppmärksamhet under 1980-talets första år. Denna debatt kom i hög 
utsträckning också att handla om musikklassen som koncept och kan därför belysa några olika 
sätt att se på verksamheten. Bakgrunden avslutas med några tankar kring det 
musikpedagogiska arbetets komplexitet och en schematisk bild av de spänningsfält som 
skissats upp. Därefter följer en redogörelse för planering och genomförande av 
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undersökningen innan resultaten redovisas. Även resultatdelen är indelad efter de tre 
huvudområdena musikklassverksamheten, musikalisk kunskap och musikalitet. Resultaten 
kommer sedan att diskuteras i ljuset av det som tagits upp i bakgrunden. I slutdiskussionen 
kommer några avslutande frågeställningar, som på olika sätt kommit fram under arbetets gång 
och i samtalen med lärarna, att tas upp.  
 
 
SYFTE 
 
Undersökningens område är musikklasser i grundskolan med inriktning körsång. Syftet är:  
 
att undersöka hur verksamma lärare tänker kring den pedagogiska verksamheten i 
musikklasserna 

att undersöka deras synsätt på musikalisk kunskap och musikalitet  

att reflektera över på vilket sätt dessa synsätt kan ta sig uttryck i undervisningen, till exempel 
vad gäller metoder, arbetssätt och repertoar 
 
 
BAKGRUND 
 
MUSIKKLASSVERKSAMHETEN 
 
Framväxt och utveckling 
 
Musikklasserna – mellan två skolsystem 

De första musikklasserna startade 1939 i Adolf Fredriks skola i Stockholm på initiativ av 
Hugo Hammarström. Han menade att musikbegåvade elever saknade möjlighet att utveckla 
sin förmåga i den ordinarie musikundervisning som folkskolan erbjöd. Hans syfte med 
musikklassförsöket var brett, nämligen att utveckla och vårda ett allmänmusikaliskt intresse 
hos eleverna.1 1960 tog Lennart Krantz ett liknande initiativ i Norrköping. 
Musikklassverksamheten startades inom ramarna för den dåvarande folkskolan. Under 1900-
talets första decennier hade synen på skolans uppgift börjat förändras. Folkskolans uppgift var 
inte endast att förmedla ett klassiskt kulturarv till eleverna, som i den gamla lärdomsskolan, 
utan även att fostra goda samhällsmedborgare. Den användes också som ett politiskt 
instrument för att utjämna sociala skillnader. I och med införandet av Lgr 62 avskaffades 
realskolan och parallellskolesystemet, med flera alternativa utbildningsvägar, övergick 
därmed till en enhetsskola, som snart omformades till grundskola. Musikklasserna kunde 
kanske sägas tillhöra båda dessa skolformer. Det förekom en färdighetsprövning av eleverna, 
som inom den differentierade parallellskolan. Samtidigt låg utbildningen inom folkskolans 
ram och specialiseringen påverkade inte elevernas övriga studier eller deras framtida 
valmöjligheter. Vid tiden för införandet av grundskolan fanns två huvudsakliga sätt att se på 
musikklasserna, menar Gårsjö (1995). Enligt det första var musikklasserna, bland annat på 
grund av antagningsproven, en rest från den gamla, differentierade parallellskolan. Enligt det 
andra gav de barn med särskild fallenhet eller intresse för musik en möjlighet att utvecklas 
inom grundskolans ram, och var därmed en självklar del av grundskolans uppgift att ge alla 
elever möjlighet att utveckla sina intressen och anlag. Till en början tycks det andra synsättet 

                                                 
1 H. Hammarström refererad i Gårsjö (1995) 
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ha varit starkast, menar Gårsjö (1995) och inställningen bland politiker i såväl Stockholm som 
Norrköping var positiv.  
 
Införandet av Lgr 69 innebar ett minskat antal valmöjligheter i högstadiet, och därmed även 
minskad differentiering. Alla återstående tillval var tillgängliga efter elevernas eget val och 
det fick inte förekomma någon prövning av eleverna. I och med denna läroplan togs alltså 
ytterligare ett steg från urvalsskola till tillvalsskola. Detta gjorde förstås att musikklassernas 
intagningsprov kunde komma att ifrågasättas. Trots en ökande debatt fortsatte många att söka 
till musikklasserna. Attraktiviteten kan ha haft sin grund i många saker, menar Gårsjö (1995). 
Musikklasserna erbjöd en musikundervisning med tydligt uppställda mål, en medveten 
progression och kunniga lärare – något som inte alltid var fallet i den vanliga grundskolan. 
Sett på det viset är det inte förvånande om föräldrar som ansåg att musiken är en viktig del av 
utbildningen valde att låta sina barn pröva in. Dessutom, skriver Gårsjö, skapade elevernas 
gemensamma intresse en samhörighet och en positiv attityd till skolan. Detta i kombination 
med intresserade och engagerade föräldrar gav en gynnsam studiesituation. Möjligen kan alla 
dessa förhållanden ha gjort musikklasserna intressanta även för föräldrar som inte hyste något 
specifikt musikintresse (min fundering). Emellertid var attityden från politiskt håll inte längre 
lika positiv och det första av de två ovan nämnda synsätten kom att dominera allt mer. 
Överlag kan man skönja en grundläggande förändring i synen på utbildning och elevers 
förutsättningar sedan de första musikklasserna startade. Gårsjö (1995) belyser denna 
förändring genom att dra en parallell mellan synen på musikklasserna och synen på 
musikalitet, där betydelsen av miljö framhävs allt mer och betydelsen av arv tonas ned i 
debatten från 40-talet och framåt. Också detta satte musikklassernas inträdesprov i tveksam 
dager. Vad var det som testades – musikalisk talang eller musiksocial miljö?   
 
Debatt och lokaliseringsstrider 
Ifrågasättandet av musikklasserna uppstod främst under 1960- och 70-talen. Mellan 1978 och 
1983 genomfördes en utredning i Norrköping, som bland annat undersökte social-
gruppstillhörigheten hos barnen i musikklasserna. Föräldrarna befanns övervägande, men inte 
uteslutande, inneha högstatusyrken. Det rådde olika uppfattningar om huruvida denna 
snedrekrytering hade att göra med själva verksamhetsformen eller om den berodde på andra 
faktorer. Debatten kring musikklasserna kulminerade under 80-talets första år i och med den 
så kallade ”AF-striden”, som väckte nationell uppmärksamhet. Striden startade när ett förslag 
om utlokalisering av Adolf Fredriks verksamhet från innerstaden till Västertorp lades fram. 
Adolf Fredriks historia hade under decennierna innan striden varit tämligen brokig, med en 
del dubbla budskap från politiskt håll, där utvidgning av verksamheten varvats med förslag 
om kraftiga neddragningar. I de långa diskussioner som följde på lokaliseringsförslaget 1982 
kunde skymtas undertoner av mer principiell art, menar Gårsjö (1995). Det handlade i 
förlängningen om huruvida musikklasserna överhuvudtaget skulle finnas eller inte och om 
verksamhetsformen hade något existensberättigande i grundskolan. Dessa frågor hade legat 
under ytan en längre tid och därför kom konflikten att bli långt större än frågan om 
placeringen av en enskild skolas verksamhet. Den föreslagna flytten av Adolf Fredrik till 
Västertorp sågs av många som ett första steg mot nedläggning. Debatten kom också att handla 
om mer allmänt skolpolitiska ställningstaganden, till exempel frågor kring skolans roll i 
samhällets demokratiseringsprocess. Att motverka segregering och verka för social utjämning 
var viktiga principer i såväl Lgr 62 och 69 som i Lgr 80 (Gårsjö, 1995). Enligt det första sätt 
att se på musikklassverksamheten som nämnts ovan var den inte förenlig med dessa principer. 
Ur den synvinkeln var Adolf Fredrik en ”elitskola” som ”tog” resurser från annan 
musikverksamhet (Gårsjö, 1995). Den sociala snedfördelning som bland annat påvisats i 
Norrköping togs upp. Även frågan kring differentiering aktualiserades i debatten. Vad hade 
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grundskolan för skyldigheter när det gällde att se till alla elevers behov, och hur skulle dessa 
uppfyllas? Lgr 80 gav större utrymme än tidigare läroplaner för lokala utformningar av 
skolverksamheten och denna möjlighet till profilering togs upp av förespråkarna för 
musikklasserna. Alva Myrdal skrev i en insändare till DN 1983 om vad grundskolans mål att 
ge likvärdiga skolmöjligheter till alla innebar – likformighet eller möjlighet till utveckling av 
olika förmågor. Hon varnade bland annat för en ”jantelag som trycker ned särtalang och 
särintresse och dömer ut dem som ’elitism’” (DN 83-09-17, citerad i Gårsjö, 1995 s. 41).  
 
AF-stridens genomslagskraft 
Flera faktorer bidrog till att göra debatten kring utlokaliseringen av Adolf Fredrik så långvarig 
och intensiv, menar Gårsjö (1995). Dels berodde det på frågans symboliska och principiella 
undertoner, som nämnts ovan. Debatten påverkades också av att många personer ur musik- 
och kulturvärlden i Stockholm engagerade sig, bland andra dåvarande konserthuschefen, 
operachefen och musikradiochefen. Många kulturpersonligheter och politiker hade under åren 
haft barn som elever i musikklasserna, och detta gav möjlighet både att nå ut i samhället och 
att nå högt upp i den politiska organisationen med argument (Gårsjö, 1995). Adolf Fredriks 
föräldraförening var också mycket aktiv i opinionsbildningen. Från mitten av 70-talet bedrev 
skolan allt mer utåtriktad verksamhet i form av konserter. Gårsjö (1995) menar att detta kan 
ses som en följd av de ökande ”hoten” utifrån under denna tid. Konsertverksamheten gjorde 
musikklasserna till en del av det offentliga kulturlivet och bidrog säkert till att de var kända 
även bland allmänheten. 
 
Konsekvenser av AF-striden 
Slutligen lades förslaget om en flytt till Västertorp ned och Adolf Fredriks musikklasser fick 
stanna i innerstaden. Under debatten hade det framkommit argument att den interkommunala 
ersättning som betalades av kranskommunerna för elever som blev antagna till Adolf Fredrik 
inte täckte Stockholms kommuns utgifter. Som följd av detta stoppades intagningen av elever 
som inte var skrivna i Stockholms kommun. Protester kom från kranskommunerna, som 
själva inte ansåg sig ha möjlighet att starta motsvarande verksamheter för sina elever. 
Emellertid ansökte fem av Stockholms kranskommuner om tillåtelse att starta egna 
musikklassverksamheter kort efter AF-striden. Verksamheter startade i Sollentuna 1983, i 
Botkyrka, Nacka och Täby 1984 och i Tyresö 1985. Även utanför Stockholms län startade 
nya musikklasser under samma period; Uppsala 1982 samt Linköping och Göteborg 1985. 
Norrköping utökade sin verksamhet 1983. Trots en viss skolpolitisk skepticism kan man alltså 
se att musikklassidén blomstrade. Efter striden skedde också något av en politisk kursändring. 
Den dåvarande skolministerns proposition för skollag från 1985 framhävde de möjligheter till 
lokala initiativ som Lgr 80 gav. När så Lpo94 kom, gavs ett helt annat utrymme för 
specialisering och profilering. Varje skola fick möjlighet att omfördela maximalt 15 % av ett 
ämnes timantal till förmån för ett eller flera andra ämnen (timmar fick dock inte tas från 
svenska, engelska eller matematik). Skolorna gavs alltså i och med den nya läroplanen 
betydligt större frihet än tidigare att själva disponera sina resurser och sin tid (Gårsjö, 1995). 
Enligt Gårsjö aktualiserade stridigheterna kring musikklasserna under det tidiga 80-talet 
frågan kring differentiering och tvingade fram ett ställningstagande. Han menar vidare att 
musikklasskonceptet kan ses som en av de saker som påverkat och inspirerat de 
profileringstankar som kommer fram i Lpo94.  
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Skolverket om profilklasser 
 
Profilering av klasser är idag relativt vanligt och Lpo94 ger skolor möjlighet att själva fördela 
tid och resurser inom ramarna för skolans och elevens val. Problematiken ligger i 
urvalsförfarandena till sådana klasser, eftersom det finns varken lagstiftning eller regelverk 
som styr dem. Enligt nuvarande lagstiftning (Skollagen 1985:1100) ska alla barn och 
ungdomar ha ”lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet” och utbildningen inom 
varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var den anordnas (Skolverket, PM 2005-05-31). 
Vidare ska alla elever i och med närhetsprincipen ha rätt att gå i en skola nära hemmet. En 
vårdnadshavares önskemål om skola ska beaktas av kommunen, under förutsättning att det 
inte påverkar närhetsprincipen för andra elever (Skolverket, PM 2005-05-31). För fristående 
skolor finns vissa bestämmelser, men inte för grundskolan. I förordningen om fristående 
skolor (1996:1206) sägs att färdighetsprov i musik och dans får förekomma om utbildningen 
kräver särskilda kunskaper eller färdigheter i dessa ämnen. I sin proposition om fristående 
skolor (1995/96:200) menade också regeringen att eftersom färdighetsprov i just dans och 
musik länge förekommit i vissa kommunala skolor, skulle de också få förekomma vid 
antagning till fristående skolor. Däremot menade regeringen att tester generellt inte ska få 
förekomma eftersom de ”begränsar öppenheten” och kan ”bidra till och förstärka en icke 
önskvärd segregation” (Skolverket, PM 2005-05-31). I propositionen underströks också att 
prov inte får förekomma i grundskolans kärnämnen. Skolverket påpekade i en skrivelse till 
regeringen 1999 att det saknas reglering för intagningsförfaranden i grundskolan och denna 
vidarebefordrades till Skollagskommittén. 2002 lade Skollagskommittén fram ett betänkande 
(SOU 2002:121) med en föreslagen bestämmelse att införas i skollagens sjunde kapitel, enligt 
följande: 

”5 §. Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller urval till en skolenhet 
eller för fortsatt skolgång vid en skolenhet. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter om färdighetsprov vid antagning 
till utbildning som kräver att sökanden har speciella färdigheter.” (Skolverket, PM 
2005-05-31, s 2) 

Ännu har inte någon reglering kommit till stånd och det finns alltså inga bestämmelser om 
förekomsten av tester för antagning av elever till en särskild grundskola. Skolverket tolkar 
dock regeringens och Skollagskommitténs förarbete som att färdighetsprov i dans, musik och 
idrott får förekomma, så länge inte närhetsprincipen åsidosätts. Endast ett färdighetsprov i det 
sökta ämnet får användas som urvalsmetod och inga krav får ställas på elevens fritid, till 
exempel genom medlemskap i en förening. Urvalsförfarandet får heller inte utesluta något av 
könen (Skolverket, PM 2005-05-31).  
 
Musikämnet i Lpo94 
 
I Lpo94’s inledning om skolans värdegrund, syfte och uppbyggnad står uttryckligt att 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekter ska uppmärksammas likaväl som de intellektuella. 
Det klargörs att musiken har en viktig roll i samhället, kulturen och identiteten och att den kan 
användas som en del i interkulturellt utbyte och samarbete. Dessutom talas om musikens 
möjligheter till samverkan med andra ämnen, att den kan verka som ett stöd för övrigt lärande 
samt att den är ett socialt viktigt ämne. Målen som satts upp berör såväl sånglig och 
instrumental kunskap samt förmåga att skapa musik, som förståelse för de teoretiska, 
historiska och sociala strukturer som omger musiken. Förmågan att aktivt lyssna ska 
utvecklas, liksom förmågan att kunna granska och värdera musik. Eleverna ska också få stifta 
bekantskap med musik från olika genrer och epoker. IT ska användas som ett hjälpmedel i 
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skapande processer och som en möjlig väg till kunskap. Målen syftar till att ge en bred 
kunskap, men kan tyckas svåra att uppnå. Som kommer att tas upp i samband med 
undersökningens resultat innebär inte ens den utökade tid som erbjuds i musikklasserna en 
garanti för att målen kan uppfyllas. Målen ställer mycket höga krav på mångsidighet, eller 
allsidighet, hos lärarna – och därmed även på lärarutbildningens utformning. Enligt den 
nationella kursplanen ska vokalt och instrumentalt musicerande utgöra ämnets kärna och den 
centrala arbetsformen vara musicerande och musikskapande i grupp (Kursplan Musik 2000-
07). Utifrån det praktiska musicerandet ska kunskaper kring exempelvis musikens struktur 
byggas upp. I samspelet med andra ska också förmågan till organisation och ledning övas, 
liksom den egna kreativiteten. Enligt kursplanen ska musikämnet kunna fungera som ett ”stöd 
för lärande i andra ämnen” och som en utgångspunkt för ”uppnående av skolans övergripande 
mål”. Det sägs även att musiken ”utgör ett viktigt redskap för lärande” och att den är ett 
”socialt och allmänkulturellt redskap”. I och med detta berörs inte endast det inommusikaliska 
kunskapsområdet, utan även aspekter som hänger samman med synen på musikens funktioner 
och påverkan på människan – det vill säga en mer allmän musiksyn. 
 
Stenbäck (2001) tar upp begreppet ”dold läroplan”. Med detta menas att skolan kommunicerar 
en mängd kunskap som inte finns nämnd i kursplanen. Detta gäller kanske främst värderingar 
av olika slag. Eleverna lär sig vad som förväntas av dem på olika plan i skolan. Värderingarna 
kan till exempel handla om vad som är viktig kunskap eller vad det innebär att vara 
musikalisk. Det är inte säkert att dessa dolda riktlinjer stämmer överens med de officiella. 
Även de skrivna läroplanerna har en dold aspekt, menar Stenbäck vidare, eftersom varje ämne 
har en rik bakgrund av traditioner och värderingar och har fått sin plats som skolämne av 
olika anledningar. Det finns inte möjlighet att ta upp dessa frågor vidare här, men de kan ses 
som några av de många faktorer som påverkar utformningen av musikämnet i en skola och 
kan därför vara av intresse att ha i tankarna. 
 
Musikämnet i musikklasserna 
 
Musikklasser med körinriktning (tidigare kallade sångklasser) utforskar musikens 
kunskapsområde ur ett vokalt perspektiv. Denna specialisering innebär att vissa av målen i 
den nationella kursplanen prioriteras och kan uppfyllas väl medan andra, exempelvis 
instrumentspel, får mindre eller ingen plats. Sångens framträdande roll kan spåras tillbaka till 
musikämnets början i skolan, då det kallades ”sång”. Övergången till benämningen ”musik” 
har skett i takt med en förändrad syn på ämnet överhuvudtaget (Nielsen, 1998). Under lång tid 
var sången det helt dominerande innehållet i ämnet. Nielsen nämner dock tre olika 
dimensioner av musik som sångämne som inte utesluter varandra, men som får olika 
konsekvenser för såväl mål och innehåll som metod.   

 sång är undervisningens innehåll, det vill säga materialet som används spelar en 
framträdande roll 

 sången används som ett medel för att uppnå även kunskap som inte endast rör de 
aktuella sångerna, till exempel någonting om musikalisk struktur i allmänhet 

 aktiviteten sång står i fokus, och materialet blir av mer sekundär betydelse 

Utifrån dessa olika perspektiv på sången som pedagogisk verksamhet kan man se 
musikklassernas uppgift och mål på olika sätt. Fokus kan enligt det första synsättet hamna på 
att eleverna ska stifta bekantskap med en viss repertoar som anses ha en plats i deras 
musikaliska allmänbildning. Olika kriterier kan tillämpas i urvalet av detta specifika material. 
Enligt det andra synsättet blir materialet också viktigt, men inte utifrån sina inneboende 
bildande egenskaper, utan genom de möjligheter till beröringspunkter med olika delar av det 
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musikaliska kunskapsområdet det erbjuder, till exempel teori eller musikhistoria. Det tredje 
sättet att se på ämnet sång gör att mer möda torde läggas ned på arbetssätten som väljs än på 
materialet som används. Aktiviteten sång och det som den för med sig av exempelvis röstlig 
utveckling, samarbete och gemenskap har möjlighet att berika eleverna på flera plan.  
 
Som Gustafsson (1990) framhåller ligger den formella skillnaden mellan 
musikundervisningen i musikklass och i grundskola utan musikprofil endast i att ämnet i 
musikklass genom jämkningen av timmar fått större plats. Dock utgår det fortfarande från 
samma styrdokument. Gustafsson utgår i sin text från Lgr80, men även i Lpo94 har sången en 
uttrycklig plats i skolans musikundervisning. Utifrån de allmänna mål som läroplanen anger 
har varje skola möjlighet att utforma en lokal kursplan. Därför är undervisningen i skolorna 
med musikklasser sinsemellan något olika. Till exempel ägnar en del sig uteslutande åt 
sångverksamhet medan några också tagit in moment som innefattar instrumentspel. Främst tar 
undervisningen emellertid fasta på den sångliga aktiviteten. En av de största skillnaderna 
mellan musikklasser och annan musikundervisning i skolan är förmodligen det faktum att 
resultaten i musikklass regelbundet redovisas offentligt i form av konserter (Gustafsson, 
1990). Dessa konkreta mål kan också bli en av de faktorer som starkast styr undervisningen, 
något som kommer att tas upp i samband med resultatet.  
 
Antagningsförfarandet till musikklasser 
 
Att ha någon form av antagningsprov till musikklasserna har från början varit nödvändigt 
eftersom det intresse som funnits gjort att inte alla kunnat tas in. Det är heller knappast någon 
ovanlig företeelse i musiksammanhang, som Gustafsson (1990) påpekar. Provens utformning 
ger vissa signaler dels om undervisningens innehåll och utformning, dels om vilka egenskaper 
som värderas, enligt Gustafsson. Varje skola utformar sina egna prov, men vissa moment 
tycks frekvent förekommande. Den sökande ska framföra en eller två sånger och kunna 
upprepa melodiska och rytmiska slingor och mönster samt relatera till det de hör, till exempel 
genom att ange om något förändrats i en kort melodi eller fras från en genomspelning till en 
annan. En stor del av testet kan alltså sägas gå ut på att den sökande korrekt ska kunna 
reproducera det han eller hon hör. Resultaten bedöms också efter en fastställd poängskala 
(Gustafsson, 1990). Frågan blir förstås vad proven egentligen visar (såsom bland annat sades i 
debatten kring musikklasserna som återgivits ovan). Gustafsson tar upp några färdigheter som 
kan anses behövas i antagningsproven. Den sökande bör ha en viss vana att lyssna efter och 
relatera till musikaliska strukturer samt en god koncentrationsförmåga. Dessutom spelar en 
vana vid att använda sång som uttrycksmedel samt en rent muskulär kontroll över rösten in. 
Det är också en fråga om mod att stå inför en eller flera okända personer.  
 
Utformningen av proven innebär många avvägningar. Provförfarandet till Adolf Fredriks 
musikklasser är numera uppdelat på två dagar och utformat så att de sökande under den första 
dagen får sjunga i grupp och gemensamt prova på de olika testmomenten. Den andra dagen 
kallas de till enskilda prov. Provet var även tidigare tvådelat, men den första delen utgjordes 
då av ett skriftligt test, varefter omkring hälften av de sökande kallades till ett enskilt praktiskt 
prov. Tanken med testets nuvarande utformning är att den första dagens aktiviteter ska ge de 
barn som inte har så stor musikalisk erfarenhet möjlighet att bli bekanta med provmomenten 
och därmed kunna visa sin förmåga på ett bättre sätt. Att utforma ett test som på ett optimalt 
sätt tar hänsyn till olika sökandes personligheter, erfarenheter och individuella förmågor, men 
samtidigt gör det möjligt att göra en någotsånär objektiv bedömning och jämföra prestationer 
kan tyckas näst intill omöjligt. Klart är att det är oerhört svårt, om inte omöjligt, att avgränsa 
musikalisk kunskap eller förmåga och testa endast det. 
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PEDAGOGISKA PERSPEKTIV 
 
Varje pedagogisk situation formas och påverkas av en mängd faktorer. Dels måste alla de 
ramfaktorer som läraren har att rätta sig efter tas med i beräkningen. Rent rumsliga, 
ekonomiska och tidsmässiga ramar kan påverka vilka arbetssätt som är möjliga att använda. 
Det finns också organisatoriska ramar och styrdokument av olika slag att förhålla sig till. 
Dessutom finns oftast inom en skola eller utbildningsinstitution informella ramar som formar 
verksamheten, såsom traditioner och outtalade värderingar (Hanken & Johansen, 1998). 
Läraren kan påverka dessa faktorer i olika hög utsträckning. Undervisningen påverkas också 
av lärarens egna värderingar. ”Allting börjar och slutar med våra värderingar”, menar 
Rostwall & West (1998, s. 13). Värdegrunden bestämmer bland annat hur en lärare ser på 
eleverna och deras förutsättningar, på sitt ämne och dess uppgift samt på den pedagogiska 
verksamheten överhuvudtaget. Den påverkar alla de beslut som läraren ständigt tar om sin 
undervisning, såväl i planeringsstadiet, genom exempelvis val av material och arbetssätt, som 
i själva undervisningssituationen, genom till exempel tillvaratagandet av elevinitiativ eller 
konfliktlösning. Dessa värderingar är inte alltid medvetandegjorda. Besluten som tas kan 
tyckas slumpmässiga, men kan härledas dels till tidigare erfarenheter och dels till ett 
värdesystem, menar Rostwall & West (1998).  
 
Synen på den pedagogiska verksamheten och på eleverna kan kopplas till en grundläggande 
syn på människan och hennes plats i samhället. Jørgensen (1982) lyfter fram tre synsätt: 

 människan som biologisk organism 
 människan som individ 
 människan som samhällsvarelse 

Den biologiska aspekten innebär att människan har en grundläggande natur som inte påverkas 
av förändringar i exempelvis social miljö. Arvet tillmäts stor betydelse för en individs 
förutsättningar. Ser man däremot människan som en individ förskjuts genast ”kontrollen” 
över det egna jaget från de genetiska förutsättningarna till den personliga viljan. Individen 
”skapar sig själv” utifrån omständigheterna och styrs inte av sin biologiska natur, utan av sina 
egna intentioner. Det tredje synsättet sätter interaktionen mellan människor i centrum och 
fokuserar på hur individer samverkar i ett samhälle och hur de utvecklas i samspel med andra. 
Dessa olika synsätt får konsekvenser för den pedagogiska utgångspunkten på flera sätt. 
Tyngdpunkten på betydelsen av arv respektive miljö hänger direkt samman med synen på 
elevers möjligheter till utveckling. Dessutom har det betydelse om man ser människan som 
passiv eller aktiv, mottagande eller skapande (Jørgensen, 1982 s. 22). Ur ett kunskaps-
perspektiv handlar det om huruvida kunskapen finns färdig, utanför människan, eller om hon 
själv skapar sin kunskap – något som naturligtvis spelar stor roll i valet av arbetssätt och 
utformningen av lärarrollen. 
 
Under de närmast följande rubrikerna kommer två områden att lyftas fram särskilt: musikalisk 
kunskap och musikalitet. Båda har samband med människosynen. De har också samband med 
en grundläggande men svår fråga, nämligen: vad är musik? Jørgensen (1982) tar upp detta och 
lyfter fram några olika aspekter. Till att börja med kan helt enkelt frågan ställas vad som 
räknas som musik. Är till exempel alla strukturerade ljud musik? Kan musik uppstå 
slumpmässigt, utan en intention? Musiksyn innefattar dels synen på musikens funktioner, dels 
synen på dess värden (Varkøy2, refererad i Ferm, 2004). Även kring musikens mening finns 
intressanta frågor. Här kan tre synsätt på musik belysas; ett absolut, där meningen finns i 

                                                 
2 Varkøy, Ø. (2001). Musikk for alt (og alle): om musikksyn i norsk grunnskole. Oslo: Norges musikkhøgskole. 
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musiken själv, ett relativistiskt, där meningen skapas först och endast i och med mötet med ett 
subjekt, och slutligen ett dialektiskt, där både musiken och det upplevande subjektet spelar en 
viktig roll i upplevelsen.3 I en pedagogisk situation blir det en fråga om vad som är subjekt 
respektive objekt i undervisningen – eleven eller ämnet/innehållet. Dessutom tillkommer den 
intressanta aspekten kring utövarens roll i förmedlandet och upplevelsen av mening, men det 
kan tyvärr inte diskuteras vidare här.  
 
Green (1999) beskriver musikutbildning ur ett sociologiskt perspektiv och talar om musikalisk 
mening som en social konstruktion. Det intressanta ur det perspektivet blir att fråga hur dessa 
meningar konstrueras, upprätthålls och ifrågasätts (Green, 1999 s. 161). Green tar upp två 
aspekter av musikalisk mening, där den första berör inommusikaliska förhållanden, 
exempelvis mellan beståndsdelarna i ett stycke, och den andra de utommusikaliska 
förhållanden som musiken kan spegla eller få lyssnaren att tänka på. Den interna meningen 
(inherent musical meaning) kan till exempel bestå i att ett ackord eller en ton får lyssnaren att 
förvänta sig en viss fortsättning. Denna upplevelse av mening är historisk och inlärd, menar 
Green, det vill säga beroende av erfarenhet och även kulturell eller social tillhörighet. Den 
mening som refererar till utommusikaliska förhållanden eller företeelser (delineated musical 
meaning) konstrueras också av lyssnaren utifrån egen erfarenhet, smak och upplevelse. Det 
kan röra sig såväl om en plats eller en sinnesstämning som om vissa värderingar eller ett sätt 
att klä sig. Green menar att inte minst de utommusikaliska meningslagren kan spela en stor 
men ofta dold roll i musikpedagogiska situationer. Varje gång elever ska medverka i en 
musikalisk aktivitet av något slag kan det som för dem är musikens mening stämma överens 
eller ligga i konflikt med deras självbild, bakgrund, identitet, värderingar och önskningar (s. 
168). Det är omöjligt att lyssna till musik utan att medvetet eller omedvetet relatera till 
någonting, hävdar Green. Ibland stämmer de båda kategorierna av mening överens och 
lyssnaren kan relativt enkelt bilda sig en åsikt om musiken. Ibland kommer de i konflikt med 
varandra, och i sådana situationer är det möjligt för den ena typen av meningsupplevelse att 
påverka eller övermanna den andra. Det betyder exempelvis att ett stycke musik som ger 
positiva signaler på den interna, musikaliska, nivån, men negativa på den utommusikaliska, 
till slut kan uppfattas och bedömas som dåligt. Skälen till att olika typer av musik tas emot 
positivt eller negativt av elever har alltså enligt Green att göra med deras sociala bakgrund 
och delaktighet i en mängd sociala grupper. Det är inte alltid lätt, eller ens möjligt, att som 
lärare upptäcka de utommusikaliska meningslager som kan vara självklara för barn och 
ungdomar. Detta är något som i stor utsträckning kan spela in i hur musikundervisningen tas 
emot av eleverna och som därför kan vara värt att fundera över. 
 
MUSIKALISK KUNSKAP 
 
Begreppet kunskap 
 
Idag talas mycket om att vi lever i ett kunskapssamhälle, eller ett informationssamhälle. Vi 
har tillgång till en oändlig mängd information inom alla upptänkliga ämnen. Information kan 
ses som det råmaterial vi har tillgång till i form av exempelvis böcker eller en annan 
människas kunskap. Det är potentiell kunskap. Däremot blir det inte vår egen kunskap förrän 
vi arbetat med den, satt den i samband med våra egna tidigare erfarenheter och fogat in den i 
vår egen begreppsvärld. Kunskap är alltså processad eller bearbetad information. Kreativitet 
blir då ett viktigt begrepp i lärandeprocessen, eftersom det handlar om att skapa kunskap 
(Tivenius, i Gustavsson, 2004). I dagens strida ström av information är det lätt att förväxla 
                                                 
3 Med utgångspunkt i Nielsen (1998) 
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information med kunskap. Här finns en del av kärnan i begreppet kunskap, som berörts i 
samband med människosynen: kommer kunskapen utifrån eller inifrån människan? 
 
Kanske finns det lika många svar på frågan om vad kunskap är som det finns människor. En 
mängd filosofer och tänkare har sysselsatt sig med ämnet. Två av de största antika tänkarna, 
Platon och Aristoteles, har lämnat efter sig varsin uppsättning av teorier kring kunskap som 
fortfarande påverkar oss. Platon definierade kunskap som ”sann, berättigad tro” (Gustavsson, 
2004) och formulerade ett kunskapsideal som söker efter det vi kan veta är sant, det som inte 
går att se på mer än ett sätt. Aristoteles lade fram en bredare syn på kunskap. Han delade in 
kunskapsbegreppet i tre kategorier som tillsammans rymmer såväl teoretisk, verbalt 
överförbar kunskap som praktisk, hantverksmässig och personlig, intuitiv kunskap. En annan 
del av kunskapsbegreppets kärna blir frågan huruvida vi kan få kunskap genom våra sinnen, 
eller endast genom vår logiska tankeförmåga. Vetenskapen kan röra sig med någotsånär 
objektiva sanningar, men konsten handlar alltid om subjektiva värderingar, menar Kronberg (i 
Gustavsson, 2004). Den tradition som utgår från Platons tankar skiljer tydligt mellan tankens 
och kroppens kunskap, mellan intellektuellt och manuellt arbete. Avståndet mellan teori och 
praktik har varit en del av det västerländska samhället under lång tid. På denna åtskillnad 
bygger hela det västerländska skolsystemet, menar Gustavsson (2004). Sjöman (i Gustavsson, 
2004) talar om en motsättning mellan de båda typerna av kunskap, där den teoretiska 
kunskapen setts som ”riktig” och mer värd. Först under 1980-talet började mer forskning 
bedrivas kring den kunskap som ligger i praktiskt yrkeskunnande, och pragmatismen, bland 
annat företrädd av John Dewey, vann insteg i skolsammanhang. Dewey menade att tanken har 
sin grund i handling och hade som mål att överbrygga klyftan mellan kropp och själ, ande och 
materia, tanke och handling (Gustavsson, 2004). Det senaste tiotalet år har intresset för att 
lyfta fram kunskaper som inte är av endast teoretiskt slag ökat, och uppmärksamheten har 
riktats mot ett flerdimensionerat kunskapsbegrepp (Nerland, 2004). Musikområdet för, genom 
sin bredd, med sig ett mångfacetterat och komplext kunskapsbegrepp. Inom ämnet ryms såväl 
estetiska och kognitiva som sociala och motoriska färdigheter (Nerland, 2004). Vidare ska ett 
försök göras att belysa detta kunskapsområde på några olika sätt.  
 
Musikens dimensioner 
 
Nielsen (1998) tar upp två dimensioner av musikens kunskapsområde – ars och scientia. 
Begreppet ars innefattar musikens konstområde och den praktiska musikaliska verksamheten. 
Där ryms huvudsakligen känslor och upplevelser baserade på icke-verbal kommunikation. I 
begreppet scientia finns musikens vetenskapsområde, som till stor del handlar om att 
medvetandegöra och verbalisera genom strukturering och analys. Dessa båda dimensioner 
samverkar och är båda viktiga i den samlade förståelsen och upplevelsen av musiken. 
Beroende på hur ämnet och företeelsen musik betraktas kan man tala om huruvida det rör sig 
om undervisning om musik, i musik eller genom musik, menar bland andra Jørgensen (1982). 
Varkøy (refererad i Ferm, 2004) menar emellertid att en motsättning mellan kunskap i och 
genom musik är konstruerad. Båda aspekter av kunskapen finns där, även om den ena eller 
andra medvetet eller omedvetet framhävs. Vare sig det rör sig om ett medvetet val från 
pedagogens sida eller inte, kan detta få konsekvenser för vilken typ av kunskap som sätts i 
fokus. Både när det gäller kunskap om och i musik är det inommusikaliska kunskaper som på 
något sätt står i centrum, det må vara ars- eller scientiabetonat. Kunskap genom musik, 
däremot, kan innebära att musiken används som ett medel för att uppnå andra mål, även 
utommusikaliska. Det är alltså inte bara en fråga om huruvida eleven eller innehållet är 
subjekt respektive objekt i förmedlandet av olika former av musikalisk kunskap, utan också 
huruvida musiken själv är ett mål eller ett medel.  
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I samband med detta kan tre bildningsteoretiska synsätt tas upp, som beskrivs av Nielsen 
(1998). De kan jämföras med synen på sångämnet och på den allmänna musiksynen ovan. 
Den materiala bildningssynen innebär att musiken är målet. Kunskapen finns i musiken själv 
och den har en inneboende kraft att påverka, berika och utveckla. Enligt detta synsätt får 
materialet, eller konstverket, stor betydelse i undervisningen. Det handlar ofta om ett klassiskt 
kulturarv, som anses viktigt för människan att känna till. Innehållet kan bestämmas av en 
kanon. Enligt den formala bildningssynen har musiken mer funktionen av ett medel, men det 
kan röra sig om såväl inommusikaliska som utommusikaliska mål. Genom arbetet med 
musiken kan till exempel vissa egenskaper eller strategier, eller viss förståelse, utvecklas. 
Detta synsätt gör att själva processen, och därigenom arbetssätt och metoder, ges större 
betydelse än innehållet. Den kategoriala bildningssynen sätter samspelet mellan musiken och 
individen i fokus. Det är detta samspel som genom en dialektisk, hermeneutisk process ger 
kunskapsutveckling. Både musiken och individen ses som ”historiska” enheter med en 
bakgrund och ett ursprung som påverkar mötet. Det innebär också att varje gång vi lyssnar på 
ett musikstycke hör vi det annorlunda, eftersom vi varje gång är påverkade av nya upplevelser 
och erfarenheter. Det personliga mötet mellan individen och musiken, den direkta 
upplevelsen, blir en viktig utgångspunkt för utvecklingen av kunskap. Även här blir frågan 
om vad som är subjekt respektive objekt i den pedagogiska situationen naturligtvis aktuell. 
 
Ett tredelat kunskapsbegrepp 
 
För att kunna resonera kring begreppet kunskap kan det vara nödvändigt att ta hjälp av mer 
eller mindre teoretiska konstruktioner. Nerland (2004) och Gustavsson (2004) tar båda upp en 
tredelad kunskapsmodell. Nerland benämner de tre kategorierna påstandskunnskap, 
ferdighetskunnskap och fortrolighetskunnskap. Gustavsson beskriver tre aspekter som utgår 
från Aristoteles begrepp episteme, techne och fronesis. Jag kommer här att relatera båda dessa 
modeller, och därefter försöka jämföra dem något. Rubrikerna Vetande, Kunnande och 
Klokhet har lånats av Gustavsson.  
 
Vetande 
Detta kallar Nerland för påstandskunnskap. Det kan sägas representera ett traditionellt 
kunskapsbegrepp, där kunskapen har en teoretisk, verbal karaktär och anses säga något ”sant” 
om den verklighet den beskriver. Den har objektiva drag och kan delas av flera. Aspekter 
kring produkt och resultat hamnar gärna i fokus. Gustavsson benämner kategorin 
vetenskaplig-teoretisk kunskap eller episteme. Den representerar den platonska kunskapssynen 
och är logisk och intellektuell. Den kan diskuteras och föras vidare verbalt och har ett starkt 
fäste i vetenskaperna. 
 
Kunnande 
Nerland beskriver detta som ferdighetskunnskap. Det handlar om praktiska kunskaper som 
inte alltid låter sig förklaras i ord. Aktivitetsaspekten står i fokus och en viktig del av 
kunskapsprocessen handlar om att den som lär sig ska använda och vidareutveckla kunskapen. 
Gustavssons kategori praktisk-produktiv kunskap eller techne innefattar all typ av mänsklig 
produktion och skapande, alltså såväl konstnärliga som hantverksmässiga och 
ingenjörsmässiga aspekter. Denna typ av kunskap verbaliseras inte i lika hög utsträckning 
som episteme, utan grundar sig i handling. Det kan också ses som en kroppens kunskap. Den 
bevaras och förs vidare kanske främst som yrkeskunnande inom olika yrken. 
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Klokhet 

Denna kategori är kanske den mest svårdefinierade. Här talar Nerland om 
fortrolighetskunnskap, som representerar en intuitiv dimension av kunskapen. Den är 
individuell och byggs upp under lång tid genom praktiska erfarenheter. Förtrogenhet med 
exempelvis en situation eller ett ämne (ett fenomen) ger möjlighet att ta goda beslut och att 
fungera väl i sammanhanget. Tankarna kring förtrogenhetskunskapen återfinns också i 
begreppet tyst kunskap. Den tysta kunskapen bär vi med oss utan att reflektera över den eller 
klä den i ord. Den kan vara omedveten i stor utsträckning, och svår att precisera. Gustavsson 
använder begreppet praktisk klokhet eller fronesis. Liksom techne utgår den från handling, 
men från de mellanmänskliga handlingar vi utför i sociala eller kulturella sammanhang. 
Denna kunskap handlar om att ha ett gott omdöme och att kunna göra rätt sak på rätt sätt, vid 
rätt tillfälle. Det goda omdömet präglas av flexibilitet inför den komplexa verkligheten och 
kräver lyhördhet, öppenhet och fantasi. Denna kunskap är högst personlig och har sin grund i 
individens livserfarenhet. Med klokheten följer enligt Aristoteles automatiskt viljan att arbeta 
för det goda och för att människor ska få det bättre. Det gör att det finns en etisk och politisk 
aspekt i fronesis. 
 
Konsekvenser för det musikaliska kunskapsbegreppet 
Vad innebär då de olika kunskapsformer som beskrivits för det musikaliska 
kunskapsbegreppet? Jag uppfattar vissa nyansskillnader mellan Nerlands och Gustavssons 
kategorier utifrån musikens ämnesområde. Episteme, eller påstandskunnskap, kan kopplas 
samman med ”kunskap om musik”. Där finns ämnets teoretiska och vetenskapliga delar; 
musikhistoria, musikvetenskap, musikteori, formlära osv. Techne, eller ferdighetskunnskap, 
handlar om ”kunskap i musik” och där står den tekniska, motoriska färdigheten och 
hantverket i fokus. I begreppet techne, som innefattar såväl konst som olika slags hantverk, 
skulle man också kunna säga att musikens konstnärliga, skapande dimensioner ryms. Ur den 
synvinkeln förstår jag techne som ett vidare begrepp än färdighetskunskap. På samma sätt 
finns det en skillnad mellan begreppen fortrolighetskunnskap och fronesis. Jag uppfattar 
fortrolighetskunnskapen som i viss mån knuten till ett specifikt område eller sammanhang 
inom musiken. En stor erfarenhet av en genre eller en stil tillåter oss att röra oss obehindrat 
inom den, att fungera i ett samspel med andra musiker, och ger oss goda möjligheter att 
hantera oförutsedda situationer. Det är en individs erfarenhet av symboler i deras musikaliska 
sammanhang som avgör hur de tolkas (Ferm, 2004). I fronesisbegreppet finns förutom detta 
perspektiv också en mer allmän aspekt. Tivenius (i Gustavsson, 2004) menar att musikalisk 
fronesis är obunden av genrer och stilar. I det musikaliska fronesisbegreppet finns kopplingar 
till det som abstrakt kallas musikalitet. ”Musik som kunskap” innebär också att den finns med 
i andra sammanhang, som en hjälp att förstå och skapa mening i vår omvärld. Jag kommer i 
fortsättningen att använda mig av begreppen episteme, techne och fronesis. 
 
Nerland (2004) skriver också om ett annat sätt att dela in kunskap, nämligen utifrån dess 
funktion. Kunskapen kan vara teknisk-instrumentell och fungera som ett användbart redskap i 
praktiska situationer eller som en hjälp vid problemlösning eller ställningstaganden. Den kan 
också vara symbolisk eller formande och spela en mer abstrakt men viktig roll i den 
individuella utvecklingen, formandet av identiteten och förståelsen av omvärlden och det egna 
jaget. Detta kan också beskrivas genom att tala om en intressefunktion kontra en 
värdefunktion, där intressedimensionen representerar kunskapens framtida bruksvärde och 
värdefunktionen dess betydelse för individens utveckling. Dessa funktionskategorier kan 
knytas till de ovan nämnda typerna av kunskap, men de hänger inte självklart samman med 
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den ena eller andra kunskapsformen. Man kan till exempel tänka sig att såväl episteme som 
techne kan få både en teknisk-instrumentell och en symbolisk, formande funktion.  
 
Att dela in kunskapen i olika typer av kategorier kan vara av stor nytta för förståelsen av 
lärandeprocessen och olika pedagogiska verksamheter. Det kan emellertid vara svårt, och inte 
heller önskvärt, att skilja dem åt i praktiska situationer. Den aktiva musikern behöver alla 
kunskapsformerna; såväl teoretiska insikter kring musiken – stycke, kompositör, 
uppförandepraxis – som hantverksmässiga, tekniska kunskaper och intuitiva färdigheter för att 
kunna samspela och anpassa sig till det aktuella sammanhanget (Nerland, 2004). En stor del 
av den musikaliska kunskapen kan alltså sägas vara något som inte finns ”färdigt” utan som 
måste utvecklas av varje individ. Detsamma gäller för att väl kunna utföra ett pedagogiskt 
arbete. Hos en lärare, likaväl som hos en musiker, krävs ett brett kompetensområde som 
omfattar alla kunskapsformer. Läraren har dessutom en dubbel kunskapsuppsättning, en som 
rör det ämne undervisningen bedrivs i och en som rör den pedagogiska verksamheten. För att 
läraren ska kunna planlägga, genomföra och analysera undervisningen på ett bra sätt måste 
dessa båda kunskapsfält och deras respektive kunskapsformer samverka. Frågan är om man 
kan se all kunskap som ett slags hantverk – alltså utifrån ett slags utvidgat techne-begrepp? 
Musikern som går från en notbild till ett genomtänkt, interpreterat framträdande, 
kompositören som arbetar fram ett verk från en abstrakt idé, läraren som leder sina elever till 
större kunskap och insikt och forskaren som genomför ett projekt från tanke till färdigt 
resultat – de använder alla ett brett spektrum av kunskaper och kompetenser för att nå sina 
mål. Den teoretiska kunskapen ger dem verktyg att förstå området de rör sig inom. Den 
praktiska färdigheten ger dem möjlighet att på ett kompetent sätt planera och genomföra sitt 
arbete, vare sig det gäller att spela fiol, skriva för symfoniorkester, undervisa 30 elever i 
musik eller genomföra forskningsintervjuer. Under arbetets gång använder de ständigt sin 
praktiska klokhet och sin förtrogenhetskunskap för att lösa problem som uppstår, och för att 
kommunicera och samspela med andra inblandade på ett så bra sätt som möjligt.  
 
Vägar till kunskap 
 

Just spänningsförhållandet mellan det kända och det okända är grundmekanismen 
bakom intresse och motivation, nyfikenhet, förundran och därmed förmågan att ställa 
frågor, kort sagt utgör det drivkraften för kunskap. (Gustavsson, 2004, s.15) 

 
Människan söker kunskap från första stund i livet. Kunskapen hjälper oss att förstå vår 
omvärld och oss själva samt att skapa mening i det som sker omkring oss. När barn kunskapar 
sker det förutsättningslöst och omedvetet, med alla sinnen. För att förstå verkligheten krävs ett 
engagemang av hela människan – tanke, känsla och kropp. Efterhand slutar vi att utforska på 
det sättet. Bjørkvold (1991) skriver om det han kallar ”det institutionaliserade 
barndomsbrottet”. Barns lärande sker i en muntlig kultursfär, till stor del baserad på lekens 
strukturer. När de börjar skolan krävs att de gradvis anpassar sig till den vuxna världens 
skriftliga kultur. Strukturen i en muntlig kontra en skriftbaserad kultur skiljer sig på många 
sätt – bland annat innebär de olika vägar till kunskap. Man skulle alltså kunna hävda att vi, 
allteftersom vi blir äldre, kommer allt längre ifrån det barnsliga, oreflekterade lärandet, och 
längre ifrån den typ av kunskap som hör nära samman med en muntlig kultur. Vi låter vissa 
vägar till kunskap växa igen. Keffel (i Gustavsson, 2004) menar att det i barnets 
undersökande av världen också finns en orubblig tillit till det egna uttrycket, och att även 
detta direkta, oreflekterade uttryck bidrar till kunskapsprocessen och förståelsen. Liksom vi 
avlägsnar oss från lekens sätt att lära avlägsnar vi oss från detta personliga uttryck, som 
ersätts av rätt respektive fel och inlärda estetiska ramar. 
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Jørgensen (1982) tar upp tre sätt att se på kunskapstillägnande, som också får betydande 
konsekvenser för vilken typ av kunskap som hamnar i fokus. Enligt det rationalistiska 
synsättet får vi våra kunskaper genom tankarna och förnuftet. Vi kan resonera oss fram till en 
slutsats genom att använda vår tankeförmåga. Det känns ganska naturligt att koppla samman 
denna syn huvudsakligen med episteme. En empiristisk synvinkel, däremot, innebär att vi får 
kunskap genom våra sinnen, genom praktiska erfarenheter och upplevelser. Då hamnar istället 
techne i centrum, och den personliga erfarenheten blir utgångspunkten för lärandet. Slutligen 
nämner Jørgensen intuitionismen, som hävdar att kunskap också kan fås genom inlevelse, 
intuition och omedelbar, icke-verbal förståelse. Detta är just de dimensioner som täcks in av 
fronesis-begreppet. Musik blir kunskap ”genom att eleverna får kroppslig erfarenhet av musik 
genom att lyssna, musicera, komponera, dansa och reflektera” (Ferm, 2004, s. 136). Bäst 
tycks vi lära oss och minnas kunskap när så många sinnen som möjligt är inblandade och vi 
ges möjlighet att involvera alla sidor av oss själva i lärandeprocessen. Att lära tar också tid, 
menar Svenning (i Gustavsson, 2004). I dagens västerländska samhälle är effektivitet ofta 
synonymt med snabbhet och snabba beslut premieras. En anledning till att praktiska och 
estetiska lärandeprocesser inte alltid får plats kan ha med synen på tid att göra, menar 
Svenning – det tar lång tid att tillägna sig färdighetskunskap, och fronesis kräver eftertanke 
och reflektion. En annan fråga som kan bli av betydelse i ett resonemang kring 
kunskapstillägnande är huruvida subjektet kan förhålla sig såväl passivt som aktivt i den 
musikaliska lärandeprocessen. Ferm (2004 s. 59) menar att ett lärande sker även när subjektet 
är passivt upplevande, till exempel i en omedveten lyssningssituation och jämför detta med 
Ericssons (2002) kategori förströdd tillägnelse.   
 
Allt mer uppmärksamhet får det faktum att olika individer lär på olika sätt. Hos vissa är den 
visuella vägen till kunskap lättast; andra tar lättare till sig information genom att lyssna, och 
ytterligare andra behöver själva prova och uppleva med kroppen för att kunskapen ska bli 
varaktig. Att kunna ta hänsyn till dessa olika inlärningsprofiler är en utmaning i alla 
pedagogiska sammanhang, inte minst i gruppundervisning. I kör handlar det dessutom inte 
bara om att alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, utan dessutom 
om att alla ska kunna omsätta sina kunskaper i praktik tillsammans för att uppnå ett gott 
resultat. Det rör sig alltså dels om ett individuellt lärande, men också om ett lärande som 
grupp; alltså om gruppens gemensamma kunskapsutveckling. Detta tar även Stenbäck (2001) 
upp och menar att körkunskaper är beroende av såväl de individuella körsångarnas förmåga 
och kunskaper som den gemensamma ansträngningen i gruppen. 
 
Kunskapsutveckling i kör 
 
Såvitt jag kunnat se finns inte mycket skrivet om kunskapsutveckling i kör. Stenbäck (2001) 
tar upp lärande i kör i gymnasiet och på folkhögskola. Enligt Stenbäck går det att i viss mån 
se lärandet i kör som en slags mästar-lärling situation (s. 30). De värderingar och normer som 
överförs samt förmågan att sjunga enligt en viss tradition följer till stor del detta mönster. 
Däremot, påpekar Stenbäck, finns en skillnad i att målet med körverksamheten inte är att 
utbilda deltagarna till körledare, utan till goda sångare. De deltagande går alltså inte i den 
meningen i lära för att kunna ta över den position som ”mästaren” har. Frågan kring vilka 
förutsättningar för kunskapsutveckling körverksamheten ger kommer att tas upp vidare i 
resultat- och diskussionsdelarna. 
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MUSIKALITET 
 
Det omstridda begreppet 
 
Begreppet musikalitet är lika mångfacetterat som begreppet musikalisk kunskap och mer 
värdeladdat. Enligt Brändström (1997) kan musikalitet liksom exempelvis begreppet kultur 
ses som ”ett i grunden omstritt begrepp”4. Det finns ingen vedertagen definition och 
begreppet kan vara förknippat med olika saker för olika personer, beroende på de egna 
erfarenheterna. Synen på musikalitet är emellertid en viktig del av värdegrunden och därmed 
något som i hög utsträckning bidrar till att forma lärarrollen. Därför är det trots allt viktigt att 
försöka resonera kring begreppet. En pedagog har en musikalitetsteori vare sig han eller hon 
är medveten om den eller inte, menar Jørgensen (1982).  Han nämner i sin redogörelse för ett 
antal musikalitetsteorier fem punkter som är viktiga att ta hänsyn till när man försöker komma 
fram till en teori kring musikalitet:  

 musiksyn 
 syn på vad som är musikaliskt beteende 
 syn på perception (musikalitet som ett intellektuellt eller emotionellt fenomen) 
 syn på musikalitetens struktur (huruvida den kan delas i flera delar eller inte och det 

eventuella förhållandet mellan dessa delar) 
 syn på musikalitetens ursprung och utveckling 

Problematiken kring musikalitet hänger samman med vad man anser vara viktig kunskap, vad 
som hamnar i fokus i undervisningen och vad som prioriteras i en eventuell 
bedömningssituation. Man skulle kanske till och med, som en av lärarna i Brändströms (1997) 
undersökning, kunna kalla musikalitet för en form av musikalisk kunskap (s. 59). Rör det sig 
då om att kunna spela eller sjunga på en tekniskt avancerad nivå? Att på ett personligt sätt 
kunna tolka ett stycke skrivet av någon annan? Att själv skriva musik? Att kunna 
kommunicera med och beröra en publik? Eller kanske att själv bli berörd av musik? Man kan 
också fråga sig huruvida musikalitet, liksom kunskap, nödvändigtvis är kopplad till en 
aktivitetsaspekt. Kan man alltså vara musikalisk enbart som lyssnare? Det finns ännu en fast 
rotad dualism i det västerländska tänkandet kring musik, menar Brändström (2005), där 
teknisk färdighet och musikalitet ofta ställs mot varandra (jfr med synen på tankens och 
kroppens kunskap som åtskilda). Man kan spela korrekt och tekniskt skickligt men 
omusikaliskt. Man kan också ha en stor musikalisk kompetens, men otillräcklig teknisk 
färdighet. Denna dualism finns också enligt Brändströms (1997) undersökning tämligen djupt 
rotad i musiklärarutbildningen, där estetiska och pedagogiska aspekter ska samverka. Det kan 
innebära att musiklärare bär med sig ett dubbelt eller flersidigt förhållande till musikalitet från 
sin egen utbildning. Mångsidigheten i musikalitetsbegreppet handlar dels om musikalitetens 
natur och egenskaper, dels om var den har sitt ursprung och hur den utvecklas. Föds olika 
individer med olika mått av musikalitet, eller har alla samma förutsättningar? Är det miljö och 
stimulans som avgör hur den musikaliska förmågan utvecklas, eller är det förutbestämt av 
våra gener hur långt vi kan nå? Härnäst ska göras ett försök att belysa några av dessa 
frågeställningar genom att beskriva tre olika sätt att se på musikalitet.  
 
 
 

                                                 
4 Hänvisning till Gallie, W. (1956) Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, 
London. 
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Ett tredelat musikalitetsbegrepp 
 
Trots att det är svårt att dra några tydliga gränser mellan olika uppfattningar om musikalitet 
tycks det möjligt att skissera några olika synsätt. Jag kommer att återge och använda mig av 
Brändströms (1997, 2005) kategorier. Enligt Brändströms (1997) undersökning är det dock 
sällan eller aldrig som ett av dessa synsätt förekommer renodlat hos en lärare.  
 
Absolut musikalitet 
Detta begrepp representerar ett ”traditionellt” (romantiskt) västerländskt synsätt, där 
musikaliteten ses som en gåva som är endast ett fåtal förunnad. Arvet anses spela in i hög 
grad – antingen är man musikaliskt begåvad eller så är man det inte. Musikaliteten ses också 
som någonting som kan mätas och värderas i förhållande till en objektiv, linjär skala. Det 
anses därför möjligt att fastställa en individs musikaliska begåvning genom olika typer av 
tester. Eftersom graden av musikalitet är genetiskt förutbestämd, kan man avgöra redan i ung 
ålder om ett barn är musikaliskt eller inte. Det är viktigt att kunna prestera väl på sitt 
instrument, att kunna spela rent och rätt och att snabbt kunna ta till sig och spela ny musik. 
Om man drar det till sin spets handlar det om att hitta dem som har störst förmåga (är mest 
bildbara) och utveckla dem till en så hög nivå som möjligt. 
 
Relativistisk musikalitet 

Under de senaste decennierna har ett mer holistiskt perspektiv på musikalitet framträtt och fått 
allt större genomslagskraft. Här står den personliga upplevelsen i centrum, och det egna 
arbetet, skapandet och kännandet har stor betydelse. Färdighetskunskaperna får i viss mån 
träda tillbaka till förmån för musikupplevelse och förståelse i en vid bemärkelse. Här tillmäts 
också lyssnande lika stort värde som utövande. Alla människor har en musikalitet i den 
bemärkelsen att alla har förmågan att uppleva och reagera på musik. Miljön, inte arvet, spelar 
den avgörande rollen för utvecklingen av musikaliteten. Det är stimulansen, vägledningen och 
målmedvetenheten som avgör om man kan bli proffsmusiker, inte generna. Man kan 
naturligtvis tillägga att vi alla föds med olika fysiska förutsättningar som kan påverka våra 
möjligheter att till exempel spela Liszt på piano. Detta sätt att betrakta musikalitet stämmer 
bättre överens med den roll som musiken har i grundskolan, som ett ämne för alla, än det 
absoluta synsättet. Här finns inte i första hand målsättningen att utbilda professionella 
musiker. Det handlar istället om att varje individ ska utvecklas utifrån egna förutsättningar 
och berikas genom musikaliska upplevelser. En viktig aspekt av detta synsätt är också att 
varje individs uttryck tillmäts samma värde. Som Brändström (1997 s. 15) uttrycker det: barns 
spontansång har lika stort värde som en professionell musikers framförande av ett stycke. En 
av lärarna i Brändströms (1997) undersökning lyfter också fram den fysiska responsen och 
reaktionen på musik som en faktor av musikaliteten. Hur man rör sig till musik och fysiskt 
upplever den kan också vara ett sätt att uttrycka eller använda musikalitet. 
 
Relationell musikalitet 
Både absolut och relativistisk musikalitet utgår från individen och Brändström (2005) menar 
att inget av begreppen tar tillräcklig hänsyn till musikens kommunikativa funktion. Begreppet 
relationell musikalitet sätter den musikaliska kommunikationen i centrum; dialogen och mötet 
mellan individer. Förmågan att beröra en lyssnare och att förmedla någonting genom musik är 
det viktigaste. Jag skulle även vilja lägga in aspekter kring samspel i denna kategori. Likaså 
tar den relationella synen på musikalitet hänsyn till kontextuella faktorer. Hur musikaliteten 
framträder hos en person har att göra med sociala och kulturella förutsättningar. Här knyter 
Brändström (2005) an till Greens (1999) tankar. En elevs reaktioner på en uppgift, ett stycke 
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eller en musikalisk situation har att göra med tidigare upplevelser men också med hans eller 
hennes tillhörighet i olika sociala grupper. Den egna uppfattningen om vad musik är och vad 
den betyder, vad som är bra musik och vad det innebär att vara musikalisk påverkar hur 
musikaliteten tar sig uttryck. Green (1999) menar att det är viktigt att lärare tar hänsyn till 
exempelvis sociala och kulturella faktorer i bedömningen av en elevs musikaliska kompetens:  

“Teachers can only benefit from being aware of the complex web of musical meanings 
with which we all negotiate, and of the intrinsic relationships between students’ social 
groups, their musical practices, and their overall musical experiences. In this way, we 
are less likely to label students ‘unmusical’ without first considering the deep influence 
of social factors on the surface appearance of their musicality; and we are more likely to 
respond sensitively to students’ genuine convictions about what music means, what it is 
worth, and what it is to ‘be musical’” (Green, 1999 s. 168). 

 
Musikens språk 
 
Brändström (2005) återger Bruno Walters5 tankar kring en yttre och en inre musikalitet. Den 
yttre musikaliska begåvningen syftar till ett gott gehör och minne för musik samt en förmåga 
att spela och läsa noter med lätthet. I detta begrepp ligger alltså, som Brändström konstaterar, 
många av hantverksaspekterna av musikalisk kunskap. Den inre musikaliteten är svårare att 
beskriva. Brändström tolkar Walters tankar så här: 

”... med en omskrivning skulle jag kanske våga säga, att den människa /.../ som under 
sitt musicerande talar dess [musikens] språk som sitt andra – eller snarare sitt egentliga 
– modersmål och som när hon lyssnar förstår musiken lika bra som sitt modersmål, hon 
har inre musikalitet” (Brändström, 2005 s. 16). 

Musikaliteten skulle alltså i den här meningen handla om en djupt gående, intuitiv språklig 
eller kommunikativ förståelse liknande den vi har för vårt modersmål. Två av lärarna i 
Brändströms (1997) undersökning kommer också in på tankar kring musik som ett språk, och 
som något som är tillgängligt för alla. En av dem funderar bland annat kring att någon form 
av musikaliskt uttryck finns i alla kulturer. Behovet och viljan att uttrycka sig musikaliskt på 
olika sätt tycks finnas inneboende i människan. Tanken på musik som ett grundläggande 
mänskligt språk blir tydlig när man ser på barns kommunikativa utveckling. Barn har ett 
multikommunikativt sätt, där flera uttrycksmedel ständigt samverkar. Ord och tankar 
förtydligas akustiskt eller visuellt med hjälp av sång, rytm och rörelse, skriver Uddén (2004). 
Detta är särskilt tydligt i leken. När barn leker, såväl tillsammans som för sig själva, 
samverkar olika uttrycksmedel och kommunikationssätt för att beskriva, kommentera eller 
förstärka det som händer. Barnet som sitter på en gunga och börjar spontansjunga i takt med 
pendlingsrörelsen, eller barnet som spontansjunger samtidigt som det ritar en teckning 
använder flera kanaler parallellt för att uttrycka det de upplever eller känner. Sången uttrycker 
samma sak i melodi och rytm som gungans rörelse, och tonhöjden följer pennans rörelse över 
papperet. Sången blir synonym med gungandet, eller med teckningen. Detta kallar Bjørkvold 
(1991) för analog korrespondens, ljudlek eller imitation. Uttryckssätten blir delar i ett 
sammanhang som på olika sätt kan spegla barnets totalupplevelse, menar både Bjørkvold och 
Jederlund (2002). Här rör det sig om ett musiskt6 förhållningssätt till musik, musikalitet och 
kommunikation. Bjørkvold (1991) talar om ett musikaliskt modersmål, som barnet börjar lära 
                                                 
5 Walter, B. (1958). Musik och musiker. Stockholm: Norstedts förlag 
6 Ordet ”musisk” stammar från den grekiska mytologins muser, sånggudinnor, beskyddare av konsterna, och det 
därur sprungna grekiska begreppet mousiké, som innefattade såväl musik som bildkonst, dans och poesi. 
Människan kan uttrycka sina känslor och upplevelser genom olika konstnärliga kanaler, men de är alla 
sammankopplade; olika sidor av samma sak. Den musiska människan lär på oräkneliga sätt och kommunicerar 
på lika många, genom spontanitet, lek och nyfikenhet. 
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sig redan långt innan födelsen. Fostret och det nyfödda barnet uppfattar språkets musikaliska 
element, tonfall, rytmer, tempi och dynamik, långt innan det uppfattar eller förstår ord. Antal 
Lundström (1996) menar också att det första som upplevs som betydelsebärande är språkets 
känslomässiga innehåll och prosodi7 och kallar prosodin ”språkets musik” (s. 113). Ur barnets 
första joller, ljudlekar, imitation och improvisation lösgör sig talet och sången som två sidor 
av samma sak. De koder vi avläser i icke-verbal kommunikation har mycket gemensamt med 
det som är betydelsebärande för oss i musikens språk. Det handlar om tonfall, tempo, 
dynamikförändringar i uttryck och känslor och även om mimik, gestik och annat kroppsspråk. 
Med utgångspunkt i dessa tankar känns det inte främmande att säga att alla människor har 
både förmåga och behov att uttrycka sig musikaliskt. Den ovan nämnda dualismen i synen på 
musikalitet kan göra sig gällande från ett tidigt stadium. Barnkulturens spontana 
musikutveckling utgår från lekbegreppet, inte från det vuxendefinierade musikbegreppet – 
som utvecklats i riktning mot estetisering, specialisering och professionalisering. Det handlar 
enligt Bjørkvold (1991) om en djupt gående motsättning mellan barnkulturens oralitet och 
vuxenvärldens litteralitet, mellan tankesätten i en muntlig kontra en skriftlig tradition. Man 
kan se att begreppet musikalitet får helt olika betydelser om man ser det ur ett barnkulturellt, 
musiskt perspektiv eller ur ett professionaliserat vuxenperspektiv. Enligt det musiska synsättet 
har alla en grundläggande musikalitet; den finns inom människan från första stund och är 
oupplösligt sammanbunden med lärande, kommunikation, identitet och utveckling. Med 
musikens roll i den kommunikativa utvecklingen i åtanke kan det vara intressant att fundera 
över varför ett begrepp som ”omusikalisk” har ett sådant fäste, men inget parallellt begrepp 
finns inom språk8. De olika betydelserna av begreppet musikalitet kan spela en direkt roll i 
människors upplevelse av musik och musikutövande. Den musikaliska, eller om man vill, 
musiska, rösten tystnar i många när de växer upp. Otaliga är dessutom de som av musiklärare 
eller andra fått höra att de är omusikaliska och helst ska vara tysta och låta andra sjunga eller 
spela. Många bär med sig den stämpel de fått utifrån ett synsätt på musikalitet hela livet och 
finner aldrig vägen till sin egen musikalitet på grund av det. Särskilt utifrån detta perspektiv är 
det viktigt att fundera över vad begreppet musikalitet innebär. 
 
PEDAGOGISKA SPÄNNINGSFÄLT 
 
Den mångfacetterade musikpedagogiska verksamheten 
 
Musikområdets bredd gör att den musikpedagogiska verksamheten kan utformas på en mängd 
sätt, beroende på vilka aspekter av ämnet som sätts främst och vilka kunskapsformer som 
anses vara viktigast. Komplexiteten ökas också av att de många moment som kan tänkas ingå 
i en musikpedagogisk situation inte klart och tydligt kan inordnas i en enskild 
kunskapskategori. Vilken typ av kunskap som främst utvecklas blir beroende av på vilket sätt 
momentet tas upp och från vilken synvinkel det betraktas. Inte heller ur ett 
funktionsperspektiv går det att dra tydliga gränser, eftersom ett visst moment kan ha 
intressefunktion för en elev, medan det upplevs ha värdefunktion för en annan (Nerland, 
2004). Allt detta ger upphov till en mängd balansgångar för pedagogen, vad gäller såväl själva 
ämnet och verksamheten, som den egna rollen. Nerland lyfter också fram att en 
                                                 
7 Prosodin innefattar språkets ljudmässiga konturer, som rytm, språkmelodi, fraslängd och betoning – eller, om 
man så vill, språkets musikaliskt kommunikativa drag. 
8 Begreppen ”omusikalisk” kontra ”ospråklig” tas upp av Bengt-Erik Ginsburg: Livets ouvertyrer. Musik och 
musikalitet i ett livscykelperspektiv. I Matell, G & Teorell, T [red.]. (2001) Musikens roll i barns utveckling. 
Stressforskningsrapporter, nr 295. Stockholm: Institutet för psykosocial medicin. Avdelningen för 
stressforskning, Karolinska institutet. 
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tvåvägskommunikation finns mellan kunskap och undervisning. Kunskapen i ett ämne formar 
till viss del undervisningen, på samma gång som den formas i undervisningssituationen och 
mötet med eleverna. Det är också ganska vanskligt att som ovan försöka skilja ut olika 
beståndsdelar av den helhetssyn som slutligen formar en lärares pedagogiska verksamhet. Till 
exempel kan många paralleller dras mellan synen på musikalisk kunskap och synen på 
musikalitet. Båda dessa fält kan i sin tur knytas till de aspekter av såväl grundsyn och 
musiksyn som tagits upp ovan.  
 
Det är naturligtvis viktigt att fundera över på vilket sätt alla dessa faktorer och underliggande 
värderingar kan påverka och forma undervisningens olika delar. Ett intressant men svårt 
exempel är den bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper och färdigheter som 
lärare i grundskolan ska göra. Redan i denna mening finns en viktig fråga – ska man bedöma 
kunskaper eller färdigheter, i så fall vilka och på vilket sätt? Både synen på musikalisk 
kunskap och synen på musikalitet påverkar detta i hög grad. Vad ska väga tyngst i en 
bedömningssituation? Är det elevens intresse och engagemang som ska stå i centrum eller 
motoriska/tekniska färdigheter? Ska det främst handla om kunskaper kring musik eller om 
personlig kreativitet och uttryck? Kanske är förmågan att kommunicera musikaliskt och att 
samspela viktigast, eller förmågan att vara en god lyssnare? Det första och kanske svåraste 
problemet att lösa rör alltså vilken kunskap som ska bedömas. Jørgensen (1982) lyfter fram 
frågan huruvida fenomenet musikalitet överhuvudtaget är möjligt att dela in i flera mindre 
beståndsdelar. Samma fråga kan ställas om musikalisk kunskap. Det tycks i alla fall vara svårt 
att sätta någon av aspekterna framför någon annan. Samtidigt är det knappast möjligt att inom 
de ramar som finns för musikämnet i grundskolan täcka in alla aspekter av musikämnets 
kunskapsområde. Därefter infinner sig genast nästa fråga, som rör på vilket sätt kunskapen 
ska kunna bedömas. Enligt de tankar som presenterats ovan är en stor del av den musikaliska 
kunskapen icke-verbal. Detta i sig själv gör det mycket svårt att göra en fullständig 
bedömning av en individs musikaliska kunskap och kompetens. Kunskap om musikens 
struktur och sammanhang kan göras genom tester i musikteori, formlära, musiklära och 
historia. Verkanalys och lyssningstester kan göras och även tekniska färdigheter kan prövas. 
Svårare blir det att bedöma till exempel samspelsaspekten och personlig kreativitet och 
uttryck. Är det överhuvudtaget möjligt att bedöma förmågan till uttryck och kommunikation, 
som uppfattas så subjektivt av dem som lyssnar? Som nämndes i samband med presentationen 
av de olika synsätten på musikalitet tycks det sällan vara så att lärare har ett renodlat 
perspektiv. Eftersom det rör sig om teoretiska efterkonstruktioner är detta inte förvånande. 
Den pedagogiska identiteten formas av en mängd upplevelser, erfarenheter och idéer. På 
samma sätt formas den pedagogiska verksamheten och dess mål utifrån en mångfald av nya 
och gamla värderingar. Jag skulle vilja säga att lärare i grundskolan här är fångade mellan två 
värdesystem. Musikämnet är till stor del utformat efter ett relativistiskt sätt att se på 
musikalitet, med musiken som ett ämne för alla – men bedömningen ska ännu ske enligt en 
absolut modell, med grader på en linjär skala. Alla dessa frågeställningar kan också ställas 
kring valet av innehåll och arbetssätt. 
  
Synen på hur kunskap uppstår, förmedlas och bedöms är en av de saker som påverkar den 
pedagogiska identiteten. Ferm (2004) använder klättring som en metafor för att beskriva fyra 
olika aspekter av lärarrollen: klätterinstruktören, vägvisaren, guiden och diskussionspartnern. 
Instruktören vägleder gruppen utifrån en i förväg fastlagd rutt och bestämda färdsätt. Moment 
presenteras i en viss ordning och färden går kanske genom ett specifikt landskap som 
instruktören vill visa eleverna. Denna roll utesluter inte initiativ från elevernas sida, men 
öppenheten kan variera. Vägvisaren är väl bekant med landskapet och de klätterleder det 
erbjuder och kan på så vis erbjuda de enskilda eleverna möjligheter att utforska utifrån sina 
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egna förutsättningar. Guiden använder sig av samma kunskap och kännedom men har en 
större öppenhet för hur resan ska utveckla sig och var den ska sluta. Diskussionspartnern 
befinner sig mer på en jämlik nivå med eleven än de övriga rollerna, och interaktionen har 
mer karaktär av ett samarbete. I en diskussion med eleven kan det hända att läraren får orsaker 
att överväga sina planer. Dessa olika aspekter av den pedagogiska rollen samverkar ofta, och 
olika moment i undervisningen (olika delar av kunskapsbegreppet) kan kräva eller skapa olika 
roller. När det gäller att lära ut teknik kan en kombination av instruktörsrollen och vägvisaren 
kanske kännas naturlig. När det gäller repertoarval kan det kanske handla om att vara såväl 
vägvisare som guide och diskussionspartner. Moment som berör interpretation och uttryck 
kan behöva en diskussionspartner, men kanske också en guide eller vägvisare som kan hjälpa 
till med den praktiska och tekniska realiseringen av elevens tankar och idéer. Den teoretiska 
kunskap som kan vara aktuell, om till exempel ett styckes bakgrund eller ett instruments 
möjligheter, kan kanske nås genom alla rollerna. Mellan de olika dimensionerna i 
kunskapsbegreppet och de olika aspekterna av lärarrollen finns ett nära samspel, där det är 
svårt att avgöra vilket som styr och bestämmer förutsättningarna för det andra. 
  
Sammanfattning av undersökningens spänningsfält 
 
Undersökningens fokus ligger dels på det spänningsfält som musikklasskonceptet utgör, till 
exempel i sitt förhållande till aktuella styrdokument och den musikundervisning i 
grundskolans som bedrivs i icke musikklasser. I resonemanget kring verksamheten ingår 
bland annat frågor kring verksamhetens mål och uppgifter. Förutom detta fokuseras 
frågeställningarna kring områdena musikalisk kunskap och musikalitet. Dessa två 
spänningsfält kan sammanfattas i nedanstående figurer: 
 
 
Figur 1: Musikalisk kunskap 

Episteme Techne 

Fronesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Musikalitet 
  

Absolut musikalitet

Relationell musikalitet 

Relativistisk musikalitet 
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METOD 
 
VAL AV METOD  
 
För att försöka få en inblick i hur några lärare verksamma inom musikklasser kan fundera 
kring sin verksamhet och kring spänningsfälten musikalitet och musikalisk kunskap valde jag 
att använda mig av intervjuer som huvudsaklig undersökningsmetod. Patel & Davidson 
(2003) skriver att kvalitativa intervjuer till exempel kan syfta till att upptäcka och identifiera 
olika aspekter av den intervjuades livsvärld (s. 78). Intresset låg i att få en djupare och mer 
personlig inblick i verksamheten.  Allt sammantaget tycktes intervjuer vara den metod som 
gav de bästa förutsättningarna att få en insikt både i hur skolan i stort formar ämnet, och i hur 
lärarna som individer formar sin undervisning utifrån sina egna värdegrunder. För att stödja 
intervjuerna genomfördes också en observation av respektive lärare. Att observera är vårt 
främsta sätt att få information i vardagslivet, menar Patel & Davidson (2003). De skriver 
vidare att en av den vetenskapliga observationens främsta användningsområden kommit att bli 
explorativa studier. I viss mån är det på det sättet observationerna använts här. Observationen 
ägde rum strax innan intervjun för att kunna fungera som en praktisk referenspunkt för 
samtalet och har inte varit den huvudsakliga informationskällan. Tanken var att 
observationstillfället skulle ge möjlighet att komplettera lärarnas berättelser med egna intryck 
samt tillfälle att se verksamheten praktiskt, och därmed ge en ökad förståelse.  
 
URVAL 
 
Sex lärare vid två skolor med musikklassverksamhet i Stockholms län har intervjuats. Valet 
av skolor gjordes främst utifrån verksamhetens omfattning och startår, med målet att få med 
verksamheter av olika storlek som funnits olika länge. De två medverkande skolorna har olika 
antal klasser per årskurs och olika startår. I urvalet av lärare har hänsyn tagits till personernas 
kön och arbetslivserfarenhet, detta för att försöka få ett så brett underlag som möjligt. Tre män 
och tre kvinnor har intervjuats, två män och en kvinna vid den ena skolan och två kvinnor och 
en man vid den andra. Variationen i arbetslivserfarenhet var ganska stor. Det är den 
sammanlagda arbetslivserfarenheten som musiklärare som räknats, inte endast åren som lärare 
i musikklass. Två av lärarna har arbetat i mellan trettiofem och fyrtio år och en i drygt tjugo 
år. Två av dem har runt tio års erfarenhet och en har arbetat i tre år.  
 
GENOMFÖRANDE 
 
Kontakten med skolorna initierades genom ett e-brev till studierektor och/eller ämnesansvarig 
lärare (bilaga 1).9 Därefter togs kontakt med de föreslagna lärarna, som fick ta del av samma 
brev via e-post. Kontakten har sedan upprätthållits per telefon och via e-post. Ungefär en 
vecka innan intervjutillfället fick lärarna ett underlag skickat till sig, enligt bilaga 2, dock utan 
några krav på förberedelse. Intervjuerna genomfördes sedan med stöd av underlaget och 
spelades in digitalt. Ljudkvaliteten på upptagningarna var god och inga svårigheter att höra de 
intervjuades svar har förekommit. Intervjuerna ägde rum i olika miljöer, några helt avskilt och 
några i lärarrum där andra personer passerat eller befunnit sig. En av intervjuerna delades på 
grund av schematekniska skäl in i två delar. De lektioner som observerades var körtimmar, i 
de flesta fall med en klass, men i ett fall med två klasser. Under observationerna togs 

                                                 
9 Antalet intervjuade lärare på varje skola och antalet deltagande skolor ändrades på grund av praktiska 
förutsättningar sedan det första brevet skickats ut. 
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anteckningar som stöd, som i de flesta fall skrevs ut samma dag.  Dessa utskrifter har inte 
varit det huvudsakliga materialet för analys.  
 
BEARBETNING OCH ANALYS 
 
Den första bearbetningen av materialet innebar att intervjuerna skrevs ut så ordagrant som 
möjligt; dock togs vissa talspråkselement och omtagningar bort redan i detta stadium. 
Eftersom analysen inte har gällt på vilket sätt de intervjuade uttalar sig, ansågs inte detta 
påverka den fortsatta tolkningen av materialet. I en andra bearbetning ordnades det som sagts 
i varje intervju under ett antal rubriker, med utgångspunkt i intervjuguidens frågeställningar. 
Olika tankar som framkommit kring rubrikerna sammanfattades med hjälp av stickord. De 
uttalanden som bedömdes som speciellt intressanta för varje område samlades tillsammans 
med stickorden och omvandlades till skriftspråk. I och med detta gjordes en del ändringar i 
yttrandenas grammatiska struktur, till exempel ordföljd och ordformer.  Omtagningar och 
talspråkselement togs bort ytterligare för att texten skulle löpa bättre. Detta moment innebar 
naturligtvis ett visst mått av personlig tolkning, både vad gäller urvalet av yttranden och 
tolkningen av dessa. I texten markerades flyttade, grammatiskt ändrade ord och ord som lagts 
till för textens grammatiska korrekthet /på det här sättet/. Där meningar kompletterats med 
egna tolkningar utifrån sammanhang, samt där uttalanden gjorda i replikform gjorts om till 
löpande text markerades orden [så här]. Ord eller delar av meningar som tagits bort, 
exempelvis upprepningar och oavslutade meningar, markerades inte i citaten. Materialet som 
kom ur varje intervju efter den andra bearbetningen skickades enligt överenskommelse till 
respektive lärare för godkännande. Ett par av lärarna återkom med kommentarer och en del 
justeringar gjordes. Därefter sammanställdes materialet från samtliga intervjuer under ett antal 
rubriker, med utgångspunkt i intervjuguiden och de tidigare gjorda sammanställningarna. Där 
lades även uppgifter kring undervisningens praktiska utformning och lärarnas musikaliska 
bakgrund och erfarenheter till, som plockades ur det ursprungliga intervjumaterialet. Denna 
sammanställda text finns redovisad under rubriken Resultat nedan. Också där har citaten 
plockats från de redigerade sammanställningarna. Målet har varit att texten ska löpa väl och 
vara lätt att läsa. Även resultattexten skickades till de intervjuade lärarna, tillsammans med en 
sammanställning av de citat som tagits upp i diskussionsdelarna. Ingen av lärarna återkom 
med kommentarer efter detta utskick och det har därför antagits att texten stämmer överens 
med deras avsikter. 
 
METODDISKUSSION 
 
Syftet med undersökningen har inte varit att göra en jämförande studie mellan de båda 
skolorna eller att kartlägga och jämföra lärarnas åsikter och tankar, utan snarare att genom 
samtal försöka få en inblick i vilka tankar som finns kring de tidigare nämnda frågorna. Det 
har varit av intresse att se vad lärarna själva kände sig mest manade att tala om och vilka 
ämnen eller frågor som berörde dem mest. Därför har utgångspunkt tagits i intervjuguiden, 
men alla lärarna har inte fått samma frågor i samma ordning, och samtalen har tett sig relativt 
olika, med tyngdpunkt på olika delar av undersökningens område. Intervjuerna har alltså haft 
en relativt låg grad av standardisering. Målet har varit att hålla även graden av strukturering 
låg, det vill säga att behålla öppenheten för de intervjuades svar och inte för snabbt 
kategorisera dem. Den förförståelse som bakgrundsläsningen givit och analysredskapet i form 
av spänningsfälten gjorde förstås att jag inte kunnat undgå en viss kategorisering, som kanske 
påverkat följdfrågor och så vidare. Att lärarna fick intervjuunderlaget skickat till sig i förväg 
kan ha påverkat svaren, eftersom de gavs möjlighet att i förväg fundera kring de olika 
frågorna. Bedömningen gjordes emellertid att vissa av ämnena – exempelvis 
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frågeställningarna kring musikalitet – är av en sådan karaktär att de kan tjäna på att tänkas 
igenom. Förutsättningarna som rådde under intervjuerna var för det mesta goda. En av 
intervjuerna fick emellertid flyttas på grund av att ljudmiljön runt omkring blev störande, och 
ibland har personer passerat eller kommit in i rummet. Detta kan ha påverkat de intervjuades 
svar. Dessutom kan svaren förstås ha påverkats av faktorer helt utanför själva 
intervjusituationen, till exempel lärarnas arbetsdag i övrigt. Vad gäller observationerna kan 
det, som Patel & Davidson (2003) tar upp, vara svårt att avgöra huruvida de beteenden som 
observeras är tillfälliga eller representativa för situationen och de inblandade personerna. 
Lärarna var medvetna om observationstillfället innan, men det går förstås inte att säga om 
detta påverkade aktiviteterna under lektionen, eller på vilket sätt. Eleverna däremot visste de 
flesta gånger inte i förväg om att jag skulle komma. Eftersom syftet med observationen inte i 
första hand var att samla information om verksamheten, utan att skapa en gemensam 
utgångspunkt för ett vidare samtal, anses inte dessa faktorer spela en avgörande roll i 
sammanhanget. 
 
 
RESULTAT 
 
LÄRARNAS BAKGRUND 
 
Samtliga intervjuade lärare har utbildat sig vid en eller flera musikhögskolor; fyra i 
Stockholm, en i Örebro och en i både Göteborg och Stockholm. Deras utbildningar är 
varierande. Två har läst körpedagogutbildningar, varav en i kombination med 
sångpedagogutbildning. En har en sångpedagogutbildning i kombination med komposition. 
Två av lärarna har utbildat sig till och arbetat som kantorer innan de började sin 
lärarutbildning. Bland lärarna finns en som själv varit musikklasselev. De intervjuade har alla 
vuxit upp i en miljö där musik funnits på olika sätt. En av dem säger att hans föräldrar, båda 
musiker, tyckte att han skulle välja ett annat yrke än musik, men att det kändes som det rätta. 
Två av lärarna berättar att de kommer från en frikyrklig miljö och menar båda att musiken ges 
en stor och självklar plats där. Samtliga menar att musiken på något sätt utgjort en viktig del 
av deras liv.  
 

[Musik] har alltid funnits, för mig. Vi var många syskon och det fanns ett piano, och jag 
tog ut låtar eller sånger och spelade mycket på gehör. [Jag] började spela piano när jag 
var sex år. Jag satt och spelade jämt. Jag tror att det är en längtan och en passion på 
något sätt som man bara har. Så det har alltid funnits musik i mitt liv. 

 
Däremot har inte alla de intervjuade vuxit upp med just kör. Bekantskapen med denna form 
har för en del kommit senare; för en i samband med folkhögskolestudier och för en annan dels 
under musikhögskoletiden, men framförallt i och med ett jobberbjudande i musikklass. En av 
lärarna säger att det var långt ifrån självklart att arbeta i grundskolan och upplever att 
utbildningen hade mycket lite med den kommande verkligheten i arbetslivet att göra. De 
flesta som gick lärarutbildningen gjorde det inte för att de ville bli lärare, utan för att de ville 
hålla på med musik, menar läraren och säger också att utbildningen inte uppmuntrade till att 
arbeta i skolan. Att klassundervisning i grundskolan också kunde vara spännande och roligt är 
något som denna lärare själv upptäckt efter utbildningen.  
 

Jag hade ju verkligen ingen lust att jobba som musiklärare, jag ville jobba med musik; 
och det jag fick se /av musikundervisning/ under min utbildning, det var ju helt 
deprimerande. Så jag visste inte att det kunde vara kul, jag misstänkte att det inte var 

 27



det. Men sen har jag ju ändrat mig. Jag har upptäckt själv liksom, att det kan faktiskt 
vara riktigt spännande och en utmaning också. Jag /fick/ ett jobb [i] musikklass och då 
tänkte jag att jag kan väl testa. Jag måste prova i alla fall, jag måste ge det en chans. 
Och efter ett tag så tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt. Jag blev förvånad, men 
det var väldigt kul.  

 
En av lärarna talar varmt om hur mötet med en särskild körledare som barn betytt mycket. 
Körledaren är ännu en inspirationskälla i arbetet som musiklärare, menar läraren och berättar 
att något av det viktigaste var känslan av att bli tagen på allvar. Att få uppleva saker 
tillsammans som en grupp, både musikaliskt och på andra sätt, spelade också en viktig roll. 
 
MUSIKKLASSVERKSAMHETEN 
 
Musik som skolämne och profilklassfrågan 
 
Lärarna fick frågan varför man ska undervisa i musik, och svaret blev att det är självklart att 
ämnet ska finnas i skolan, för sin egen skull. En av lärarna framhåller att musik och sång är 
naturligt för människor och att barn ska ha rätt att sjunga varje dag. 

 
Jag skulle vilja ställa frågan ”varför inte?”. Varför fråntar man alla människor det som 
är så naturligt för en? Det är ungefär som om man skulle förbjuda folk att äta, och vissa 
får mat och vissa får det inte. Det är likadant med musik och framför allt sång, tycker 
jag. Varför fråntar man barn just sång? Varför får de inte hålla på och sjunga, som de 
ändå gör från det de är små. Varför fortsätter man inte med det? Det är det som är svaret 
på frågan. Jag tycker det är fascinerande och jag tycker /att/ de ska ha rätt att sjunga 
varje dag. Därför är det kul för mig att jobba här, där de har rätt att sjunga varje dag. 

 
Musik är viktig kunskap och ska ha samma status som andra läroämnen. Musik är även något 
som finns naturligt i människan och som tillför eleverna något viktigt. Dessutom tar en lärare 
upp att forskning nu visar tydligare än någonsin att musiken, och inte minst körsången, har 
många goda effekter på människan. Flera av lärarna har i olika sammanhang upplevt att musik 
kan ses som ett ”slappt ämne” som går ut på att ha roligt, liksom att ämnet används som ett 
medel för att uppnå andra mål. Det är först när man lär sig något som ett ämne blir roligt, 
hävdar en lärare. Musik ska vara kul, men det krävs även hårt arbete för att lära sig – och då 
blir det också roligt, säger läraren vidare. Det är viktigt att ställa krav på kunskap och 
engagemang. När man ställer krav blir man också trovärdig, menar en annan lärare och 
fortsätter att en av musikklassernas uppgifter kan vara just att ta bort fördomar mot 
musikämnet och att befästa och stärka dess roll som ett läroämne.  
 
Profilklasskonceptet upplevs som något positivt av lärarna, eftersom det ger elever med ett 
särskilt intresse möjlighet att utveckla det. En av lärarna tar upp tillfredsställelsen det ger 
eleverna att få utvecklas tillsammans med andra som har samma mål och att få sjunga med 
andra på samma nivå. Detta tydligt syns på eleverna som kommer till skolan i fyran, menar 
läraren. Däremot säger flera att det också är självklart att alla elever ska ha rätt och möjlighet 
att få goda musikaliska kunskaper, vare sig de går i musikklass eller inte.  
 

Jag tycker det är positivt att man kan ha en speciell begåvning och få ägna sig åt den. 
Det finns ju idrottsklasser och jag tror det är bra för dem som går /där/. Och jag tror att 
man måste ha mångfald och många olika inriktningar. Men vad man vill är ju att de 
som inte går i musikklass också ska ha ett riktigt innehåll och en bra kvalitet på sin 
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musik. Det ska ju inte vara så att enda möjligheten att få ett innehåll eller kunskaper är 
att gå i musikklass. 
 

Att eleverna tas in genom ett prov tycks inte nödvändigtvis vara ett problem enligt lärarna. En 
av dem tar emellertid upp att det också kan finnas en baksida på profilklasskonceptet, om 
valet inte är öppet för alla, utan begränsas till exempel till en viss socioekonomisk grupp i 
samhället. Sådana förlängningar är inte önskvärda. En lärare lyfter fram att en viktig del av 
musikämnet i Sverige länge varit att alla ska få vara med och sjunga. Det är något bra, menar 
läraren, men det är också viktigt att eleverna i musikklass får känna att de är duktiga och att 
de känner sig stolta över det de kan. Det är inte helt självklart att kunna säga så, menar läraren 
vidare, men framhåller att det inte handlar om att vara bättre som människa, utan helt enkelt 
om att eleverna i musikklass får mer övning. Med fem eller sex timmars musikundervisning i 
veckan jämfört med en är det inte konstigt att eleverna utvecklas olika mycket. En annan av 
de intervjuade tar upp begreppen jämlikhet och elitism och menar att det är en självklarhet att 
alla ska få möjlighet att sjunga i ett sammanhang och på en nivå som passar dem.  
 

Att musik /och sång/ nu visar sig ha en större betydelse än någonsin /gör ju att det är 
viktigare än någonsin att få alla att sjunga/. Det måste vara så att en del sjunger bättre, 
och då måste de /få den möjligheten/, för att få sin stimulans och för att ta vara på den 
talangen. Det ser /jag/ /egentligen/ inte någon problematik i. /Det tycker jag fortfarande 
håller som jämlikhetsidé/, att man skulle lägga ned större möda på att hitta talangerna 
och låta dem utvecklas. För mig är alltså det här elitistiska /inte/ något skällsord. 
Jämlikhet behöver inte vara att man trycker ned alla på någon medelnivå, utan [kan vara 
att man] gör allt vad man kan för att lyfta upp allting på toppen. Det är där jag vill vara 
med. 

 
Mål och uppgifter för verksamheten 
 
Ovan togs upp, att en av musikklassernas uppgifter kan vara att ta bort fördomar mot 
musikämnet och befästa dess plats som ett viktigt läroämne. Något som också nämns av 
lärarna är vikten av att förvalta barns och ungdomars lust att hålla på med musik och att ta 
vara på deras sångglädje. Dessutom har musikklasserna en roll att spela i det offentliga 
kulturlivet, menar en lärare. Det är också viktigt att föra vidare en tradition att sjunga. 
Däremot är målet inte att utbilda eleverna till yrkesverksamma musiker.  
 

Det här som vi gör i musikklasserna, det är absolut inte meningen att de ska bli 
musiker. Några kommer ju att bli det, men det är inte det som är målet. Men när de är 
tjugo, tjugofem, då kommer de att vara de där som sätter igång en kör på högskolan. 
/De kommer att/ sjunga på fester och se till att andra sjunger ”Uti vår hage” på 
sommaren och /så/, och det tycker jag är jätteviktigt – att svenska folket sjunger. Sedan 
när de kanske skaffar barn, då är jag säker på att de som gått i musikklass kommer att 
sjunga för sina barn och föra det vidare. Det tycker jag är jätteviktigt. 

 
Flera av lärarna framhåller vikten av att låta eleverna stifta bekantskap med många olika typer 
av musik. Här kan musikklasserna ha en viktig uppgift i att bredda elevernas musikaliska 
horisont genom att erbjuda alternativ till den musik de möter i sin vardag. En av lärarna menar 
också att en viktig uppgift är att arbeta för den klassiska musiken och körtraditionen, samt att 
främja vokalt musicerande. 

 
Så som det ser ut med musikkulturen och ungdomskulturen /idag/, så /är/ väl 
musikklasserna viktigare än de någonsin har varit, /och/ /har/ /större funktion/. Vi är 
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den sista utposten [för] att musicera vokalt på en klassisk grund. Det måste alltid vara 
ett alternativ till allt annat, annars har vi inget existensberättigande. 

 
Om körverksamheten 
 
Att lärarna talar varmt om kör som verksamhetsform är kanske inte förvånande. Flera tar upp 
att rösten är ett instrument som alla eller de flesta har och att sången är någonting som ligger 
nära människan. Detta, säger en av lärarna, gör det möjligt att på ett enkelt och direkt sätt 
uppleva olika aspekter av musiken, till exempel dynamik; inte minst i arbetet med yngre barn. 
Dessutom menar de intervjuade att rösten är något djupt personligt. Därmed kan sången ge en 
naturlig öppning mot att arbeta utifrån känslor på olika sätt, menar en av lärarna. Mötet med 
människor och deras röster är det viktigaste och mest intressanta med körverksamheten, 
tycker en lärare. 
 

Det är ju /människorna/ som är det intressanta, den sociala dynamiken. Att man har 
människor som står precis rakt upp och ned framför en, utan att ha ett instrument 
framför sig.  

 
Att rösten är ett instrument som vi bär med oss gör också att kör är en praktisk 
verksamhetsform. Det behövs till exempel inte mycket utrustning – en sal med ett piano 
räcker. Flera av lärarna nämner detta, och någon tar även upp den rent ekonomiska aspekten. 
Det är också en verksamhet som passar bra för grupper och som inte förlorar på att grupperna 
är stora. En av lärarna tar upp den forskning som allt mer visar på körsångens positiva effekter 
på människan, vad gäller såväl kognitiva förmågor, till exempel inlärning, som välbefinnande. 
Att dessa rön nu kommer från andra håll än körvärlden själv kan komma att ha stor betydelse, 
tror läraren. Flera av de intervjuade tar i olika sammanhang upp barns röstanvändning, och 
enligt en av dem kan kör- och sångverksamhet i lägre åldrar vara ett viktigt led i bevarandet 
av barnrösten. En lärare har upplevt att pojkarna får mindre talproblem i målbrottet eftersom 
deras röster är mer tränade. Att lära känna sin röst är viktigt för alla.  
 
I kören har alla en plats, alla behövs och alla är lika viktiga, menar flera av de intervjuade. 
Just att känna sig behövd som person och korist kan vara en viktig aspekt. Trots att kören 
består av många personer försvinner inte individen i mängden, menar en lärare, eftersom 
ingen kan smita undan. De är kuggar i ett stort hjul. En av lärarna framhåller vikten av att alla 
röster respekteras, uppskattas och behövs i kören. Rösten är en lika stor del av människans 
identitet som utseendet, menar läraren. 
 

/Jag/ menar att i körsång, när alla sätter sig längst fram på stolen och gör sitt allra, allra 
bästa, då är också alla bäst. Det är [den attityden] jag försöker [ha] mot mina elever. 
/Om/ du skulle fråga några elever [vem de tror att jag tycker är bäst i klassen], då 
/hoppas/ jag att du inte skulle få något svar.  

 
Kör kan ge upplevelser för livet, säger en lärare. Att till exempel få medverka i en speciell 
konsert, kanske inför en stor publik, är något man alltid kan bära med sig. Förutom att vara en 
utgångspunkt för musikaliskt lärande kan körsången också förmedla och stärka andra 
värderingar. Detta kommer även att tas upp under rubriken Musikalisk kunskap nedan. Det 
handlar bland annat om att kunna samarbeta och ställa upp för en grupp och att respektera de 
olikheter som finns inom gruppen. På detta sätt har körsången möjligheter att utveckla 
egenskaper som ur ett bredare, mer filosofiskt perspektiv kan påverka hur människor 
interagerar i ett samhälle, menar en av lärarna. 
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Att sjunga i kör är för mig att vara solidarisk, inte bara mot körledaren, men mot sina 
sångkamrater. Man måste vara oerhört lojal och ställa upp på [hur] det är, på olika sätt. 
Så måste man respektera varandra, även om kompisen inte sjunger med samma röst 
som [man själv] – det vill säga respektera varandra trots sina olikheter. Det brukar jag 
säga ibland, att ett samhälle som har framtidsutsikter, det bygger på humanitet, lojalitet 
och att man har respekt för varandras olikheter. Skulle vi bli bättre på det då skulle hela 
världen se annorlunda ut, helt enkelt. Och jag påstår /då/ faktiskt att det är kör som kan 
förändra världen – sade han med ett litet småleende på läpparna. Men det ligger rätt 
mycket i det. 

 
Musikämnet i musikklass 
 
Flera av lärarna tar upp att den utökade tid som musikämnet har i musikklass ger större 
möjligheter att ägna sig åt inommusikaliska mål och att det blir möjligt att täcka in en större 
del av musikens kunskapsområde. Detta uppskattas mycket. Däremot har lärarna lite olika 
upplevelser av hur mycket de hinner med. Någon är ganska nöjd och känner att det går att ta 
upp det mesta, medan andra vill ha mer tid. En relaterar till en erfarenhet av arbete i en skola 
utan musikklassprofil och menar att musikämnet där till största delen användes som ett sätt att 
socialisera eleverna och få dem att fungera i en grupp. Musiken har förstås en mer självklar 
plats i musikklasserna, men formen utgör ingen garanti för att ämnet inte får ge vika för andra 
saker. Det kan komma kritik från den övriga skolan att musiken tar för mycket plats, säger en 
lärare. Även i musikklass kan musiken få funktionen av ett rekreationsämne, hävdar en annan. 
 

Jag tycker att det är för lite musik och för mycket andra ämnen, /framförallt på 
högstadiet/. Då blir det så att man går till musiken och slappnar av en stund för att det är 
så mycket läxor i alla andra ämnen. /För att de inte orkar/. Det tycker jag är jättetråkigt. 
De är ju bara människor, de orkar inte studera musiken så mycket så som de skulle 
behöva. 
 

Några av lärarna uttrycker önskemål om att musiken i ännu högre grad skulle genomsyra 
verksamheten och få ta större plats. Att eleverna i musikklass presterar bra även i andra 
ämnen är bra, menar en, men kanske behöver de inte vara bäst. Att resultaten i andra ämnen är 
så bra är på gott och ont. Lärarna i övriga ämnen skulle kunna ta vara på den musikaliska 
situationen i större utsträckning, menar en av de intervjuade, genom att relatera till de 
inlärningsprocesser som sker i musikämnet, till exempel att lära sig utantill. Samarbetet 
mellan ämnena skulle kunna utvecklas, så att exempelvis arbetet med stycken från en viss 
epok eller av en särskild tonsättare kunde underbyggas i andra ämnen. Två av lärarna önskar 
också större möjligheter att ”spräcka” schemat och arbeta i projektform. 
 
Vad som styr undervisningen 
 
De intervjuade lärarna tog upp flera olika styrande faktorer. Kursplanen och de nationella 
styrdokument som finns tycks spela in på vissa plan, men har inte alltid någon direkt påverkan 
på hur undervisningen utformas. I förhållande till den nationella kursplanen har vissa moment 
förstorats, medan andra inte får så stort fokus, säger en lärare. I utformningen av de egna, 
lokala kursplanerna ges möjlighet att skapa ett dokument som står i relation till den faktiska 
undervisningssituationen. För situationen i musikklass är de nationella dokumenten ganska 
bra, menar en lärare. Problemet är inte att undervisningen blir detaljstyrd, utan att de visioner 
som sätts upp kan kännas ouppnåeliga. En lärare menar emellertid att det inte är målen det är 
fel på, utan det faktum att resurser inte ges för att uppfylla dem. Det är bra att ämnet blivit 
”uppskrivet”, tycker läraren. Det som fattas är möjligheterna att undervisa på ett sådant sätt att 
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eleverna kan få kunskaperna. Målen i Lpo94 står inte i konflikt med verksamheten, men kan 
ibland vara svåra att applicera, tycker en annan av de intervjuade. Skolorna och kursplanen 
jämförs av en lärare med hand och handske. Musikklassverksamheten ska inte passa i samma 
form som andra grundskolor, menar läraren, och därför blir det ibland vissa svårigheter. 
Lpo94 kan ibland behandlas lite styvmoderligt, som någon uttrycker saken.  
 

Vi har gjort /en/ lokal arbetsplan, utvecklingsplan och arbetsgruppsdeklaration, och 
betygskriterier. Det finns massor med sådana här dokument som man skriver och 
stoppar in i en pärm och så står den där. Det låter ju cyniskt om man skulle tycka att 
’jag struntar i [dokumenten]’, men jag ser hellre till eleverna än jag tänker att /jag inte 
får göra/ [något] för /att/ det /inte står/ i Lpo94. Det är ju väldigt svårt att applicera 
Lpo94 på vår verksamhet. 

 
Konsertverksamheten är en viktig styrande faktor, som dels innebär att det finns mycket 
konkreta mål och dels att resultaten av undervisningen redovisas i offentligheten. Detta är 
också något som tydligt skiljer lärarrollen i musikklass från den i icke musikklasser. 
Konserterna kan vara en viktig motivation gentemot eleverna och något som upplevs som 
positivt att arbeta mot. Däremot kan andra moment hamna i skymundan när övandet inför ett 
framträdande behöver prioriteras. En kommande konsert försvinner inte och om det är 
nödvändigt får allting annat läggas ned, säger en lärare. Detta kan ibland göra det svårt att 
arbeta mer långsiktigt, menar en annan. Den utåtriktade delen av verksamheten kan upplevas 
som en motor, men kanske också i vissa fall som en piska. 
 

Vi pratar väldigt mycket om uppdrag. Vi är ju en körsångsprofil, och i uppdraget ligger 
att göra konserter. [Det] innebär att vi som lärare är pedagoger, /kördirigenter/, 
konstnärer och producenter. Att vi jobbar utanför skolan, i offentligheten, är det som 
skiljer min roll som lärare /här/ från andra lärare. Det är ingen annan som behöver 
redovisa offentligt vad man har gjort på lektionerna. Det styr min undervisning 
/väldigt/, faktiskt, och det är inget fel i det, men det är det som styr. 

 
Eleverna är med och styr innehållet i varierande grad. En av lärarna berättar att eleverna alltid 
får utvärdera konserter och ges möjlighet att tycka till om vad som varit roligt eller mindre 
kul. Det är viktigt att vara lyhörd för gruppen, men att fråga eleverna vad de vill sjunga kan 
begränsa innehållet, eftersom de inte har hunnit bekanta sig med så mycket musik. Delvis kan 
det tänkas att elevernas inflytande ökar med åldern, delvis kan det ha att göra med lärarnas 
olika inställningar. Det handlar till stor del om att komma fram till vilka regler som gäller för 
medbestämmande. Två av lärarna berättar att eleverna alltid är välkomna att lämna in förslag 
på repertoar. Till viss del styrs också utformningen av de ramar som organisationsformen 
sätter. Till exempel är det ofta inte schematekniskt möjligt att arbeta i projekt, som nämndes 
ovan. Dessutom sätter tiden ramar som gör att visioner måste jämkas med verkligheten. I 
vissa avseenden kan också traditioner som finns i verksamheten spela in på utformningen, 
säger en lärare. Lärargruppen diskuterar och reflekterar dock ofta kring olika frågor, och 
därför menar läraren att traditionerna inte finns på grund av slentrian, utan för att de uppfattas 
som viktiga. 
 
Ett par av lärarna tar upp hur undervisningen faktiskt gestaltar sig i klassrummet och vad som 
påverkar det. Bland annat handlar det om att ta vara på impulser från gruppen och att våga ta 
hänsyn till det dynamiska i den pedagogiska situationen. Ofta händer det då att planeringen 
ryker all världens väg, menar en av lärarna, men det är också det som är spännande. Läraren 
har en otrolig möjlighet att påverka situationen i klassrummet på olika sätt. Det kan nästan 
vara lite skrämmande, säger en lärare, men tillägger att det också är mycket intressant. 
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Antagningsproven 
 
Frågorna kring antagningsförfarandena ställdes i samband med begreppet musikalitet och en 
av frågeställningarna var om antagningsprovet kunde ses som ett test av barnens musikalitet. 
De flesta av lärarna menar emellertid att testens utformning – struktureringen av moment och 
poängsättning – gör att det finns relativt lite utrymme för fri helhetsbedömning.  
 

/Vi/ lyssnar inte efter något speciellt, utan det är en serie [tester]. Man ska kunna 
upprepa ett mönster, ett tonhöjdsmönster eller rytmmönster eller ackordmönster, och de 
är [fastlagda]. I varje disciplin finns det tio övningar och man måste göra varje rätt. Så 
sitter det två domare och sätter kryss, bara, om det gick. Så tyvärr lyssnar vi inte efter 
någon speciell förmåga eller så. /De/ har en sång, som /vi/ sätter poäng på. Det blir 
väldigt lite fokus på sångaren på våra prov. Man kan alltså ha en ganska hes röst men 
ha bra gehör. Så det är gehöret man kommer in på. 

 
De två sånger som den sökande ska sjunga som en del av provet (en obligatorisk och en 
valfri) kan ge möjlighet att få en mer samlad bild och tillfälle att lyssna efter såväl röstkvalitet 
som känsla och uttryck. Att gehöret och intonationen spelar en framträdande roll, menar dock 
flera. Gehörsproven kan vara det som blir utslagsgivande eftersom många hamnar på samma 
sångpoäng, säger en lärare. Sångpoängen kan ofta bli hög eftersom barnen är vana att använda 
sina röster, men gehörsdelen är svårare eftersom de inte är tränade att relatera till musik med 
sitt gehör. En annan av de intervjuade säger däremot att barn använder sin röst allt mindre. De 
är inte alls bekanta med vissa register och har inte lärt sig att rent muskulärt använda hela sin 
röst. Det påverkar även gehöret och gör att barnen inte kan visa sin musikalitet med rösten, 
menar läraren. En annan av de intervjuade säger också att barn ”lallar”10 mer och mer.  
 
Det finns flera aspekter att lyssna efter under proven, i den mån utrymme ges. Dels handlar 
det om det rent röstliga, såsom röstkvalitet och utvecklingspotential; dels om gehör, 
intonation och förmågan att relatera till och kunna upprepa musikaliska strukturer. Det kan 
också handla om engagemang och intresse. Ett par av lärarna tar upp att det ibland kan bli 
svårt när alla dessa delar ska vägas och beslut måste tas. 
 

Det som är jättesvårt är de som hamnar precis på gränsen till att komma in. Och [om] 
de har i princip samma poäng, men vi ska välja ut en, då blir det riktigt svårt. Väldigt 
många är så självklara, men [av] de här på mitten går /det/ ju bara inte att säga vad som 
är rätt eller fel. Man får gissa då. Kanske vi gör fel. Man har sett så lite av dem och vem 
som bäst skulle passa eller bäst skulle behöva gå musikklass, det vet man inte riktigt. 

 
För att bedömningen ska bli så objektiv som möjligt turas lärarna om att lyssna på testen och 
stämmer av att de bedömer på samma sätt. Naturligtvis finns alltid ett visst mått av 
subjektivitet med, som ett par av lärarna framhåller. Vad visar då testet? En av lärarna menar 
att det ger en någorlunda korrekt bild av de sökandes kunskaper och förmåga, men säger 
också att det naturligtvis är möjligt att missa. Hur barnen klarar provmomenten har också att 
göra med deras tidigare erfarenhet av musik och om de har fått tillgång till god 
musikundervisning eller inte. Trots det är det möjligt att höra röstliga förutsättningar även om 
inte så mycket vana finns, säger en av lärarna. En annan lärare tar upp att det kan vara svårt 
att vara säker på vad det är som egentligen testas. Handlar det till exempel om musikalisk 
färdighet eller om intelligens, kognitiva förmågor och mognad? Bland hundra elever i 
nioårsåldern finns det generellt en biologisk differens på sex år mellan de elever som är mest 

                                                 
10 Jag förstår ”lalla” som att sjunga med korta, åtskilda toner, utan att använda sig av luftflödet och kroppen. 
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och minst mogna, berättar läraren och menar att detta kan vara ett problem. En av de 
intervjuade säger att vissa aspekter av den musikaliska förmågan kommer till uttryck genom 
testen, medan andra inte syns. 

 
[Proven visar] på musikalitet i den mån det gäller att kunna upprepa. Då har vi det där 
att kunna sjunga samma frekvens i rätt tid. Fast det finns ju annan typ [av musikalitet], 
som vi säger. Det finns de som säkert skulle bli stora musiker som inte skulle komma in 
här. 

 
Testen ger lärarna en möjlighet att följa trenderna i barnens musikvärldar, vad gäller såväl 
rent röstlig användning och förmåga som smak och dominerande stilar. Det är tydligt att 
popmusiken dominerar, menar en av de intervjuade. 
 

/Den egna låten/ kan ju vara ett sorgligt kapitel, särskilt äldre barn som söker till sjuan, 
åttan. De vet inte om något annat än popmusik. Och när det blir fjorton takters paus står 
de tyst och nickar i takt och hör musiken inom sig, och så kommer de [in igen]. Det är 
likadant med de små barnen när de väljer en egen sång. De står där och sjunger de här 
poplåtarna på engelska, som de knappt begriper, och ämnet förstår de inte alls. Det är så 
sorgligt, att det inte finns sånger som är anpassade ungefär till åldern. 

 
MUSIKALISK KUNSKAP 
 
Viktig musikalisk kunskap 
 
Frågan om vad som är viktig musikalisk kunskap gav upphov till flera intressanta funderingar. 
En av lärarna ställde sig tvekande till huruvida det går att säga att det finns viss kunskap som 
är universellt viktig. 
 

Jag vet inte om jag skulle säga att det finns någon viss kunskap som man måste ha. Jag 
skulle nog tveka om det. Det finns massor med kunskap som är bra att ha. Man kan ha 
nytta av all kunskap. Men musik fungerar nog ändå, det ligger i dens natur. Du kan 
klara dig väldigt långt bara genom att ha ett brinnande intresse och ett behov av att 
musicera. Är man intresserad så skaffar man sig ju direkt de kunskaper man behöver. 

 
Som tidigare nämnts har de intervjuade lärarna varierande upplevelser av hur mycket de 
hinner med i sin undervisning. Det är omöjligt att hinna med allt, menar en av dem, eftersom 
ämnet är så stort. Något av de viktigaste är att visa på just det, menar en annan. I det ingår 
också tankar kring att eleverna ska få möta många olika typer av musik. Något som tas upp i 
samband med detta är att eleverna ska lära sig att kritiskt förhålla sig till musik och värdera 
den. Grunden ska alltså läggas till någon form av estetisk medvetenhet.11 En av lärarna vill 
förmedla en känsla av att bra musik är bra musik, oavsett genre. Här kommer också begreppet 
kvalitet in i bilden. Det är viktigt att främja elevernas kvalitetskänsla, säger en annan lärare, 
och menar att barn har en tydlig känsla för kvalitet. Vad kvalitet innebär kan man förstås 
tycka olika om, som en av lärarna framhåller. Begreppet kommer att tas upp vidare i 
diskussionen. 
 

Det är en så väldig paradox, just att musiken /på något sätt/ är en känsla och /å andra 
sidan/ är det så väldigt teoretiskt. Det är så väldigt märkligt att /de ytterligheterna/ ändå 

                                                 
11 Jag har valt att använda uttrycket estetisk medvetenhet, utan att gå in på begreppet estetisk, som är långt ifrån 
självklart. Vad jag menar med uttrycket här är en medvetenhet om de egna preferenserna, värderingarna och 
bedömningsgrunderna, en kunskap om musikens bakgrund samt en förmåga att verbalisera sina åsikter. 
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går ihop. Det där vill man på något sätt visa [eleverna]; att det här är musik, allting är 
musik. Det är det som är själva utmaningen på något sätt. Vi kan se att musik är så 
många olika byggstenar, men för många som kommer hit är musik MTV. Att få dem att 
se att musik är så mycket, att man får öppna på olika luckor och visa. 

 
Lärarna lyfter fram lite olika kunskapsområden, men något som alla tycker är viktigt är att 
eleverna får en grundläggande förståelse för notbilden och att de lär sig att använda den som 
ett hjälpmedel när de sjunger. Denna grundläggande teoretiska kunskap kan spela en viktig 
roll i elevernas fortsatta sångliga utveckling. De ska alltså kunna höra vad de ser på pappret, 
som en lärare säger. På detta får jag också ett exempel under en av de observerade 
lektionerna, där eleverna ska sjunga en melodi som står noterad på tavlan och slingan jämförs 
med ett skrivet ord. En annan av lärarna talar om denna färdighet som att ”kunna läsa det 
musikaliska språket”. 
 

/Eleverna/ måste känna att de har nytta av notbilden, att det är därför jag delar ut noter 
överhuvudtaget. Därför gjorde jag ett rätt löjligt exempel, det där med krokodilen idag. 
Jag behöver inte säga krokodil, för de kan se att det står krokodil. Jag behöver inte spela 
melodin, för de kan se hur den låter. 

 
En av de intervjuade framhåller betydelsen av att eleverna känner att den teoretiska kunskap 
som de förväntas ta till sig får en praktisk användning, till exempel som hjälpmedel i 
förståelsen och användandet av en notbild. Betydelsen av att hålla i sångglädjen trots att det 
ibland blir brant uppförsbacke i lärandet – tekniskt, teoretiskt eller repertoarmässigt – lyfts 
fram av en annan av de intervjuade. Förutom de teoretiska moment som tas upp, till exempel 
rytmer och intervall, talas också om utvecklingen av sånglig färdighet och kunskap. Det är 
viktigt att eleverna lär sig använda rösten på ett bra och skonsamt sätt. Det är också viktigt att 
de uppmuntras till att använda rösten på olika sätt och att använda hela sina röster; ”sjunga 
fysiskt”, som en lärare uttrycker det. Eleverna ska bli goda utövare och få en grundläggande 
hantverkskunskap, menar en annan av lärarna. Eleverna ska också bli goda lyssnare. Att 
lyssna koncentrerat på musik är något som barnen många gånger är ovana vid, säger en lärare, 
men något som är viktigt att lära sig. Förutom att till exempel ge kunskap om och upplevelser 
av musikens struktur, eller av olika typer av musik, kan musiklyssnandet fungera som en 
utgångspunkt för fantasi och för att skapa inre bilder.  
 
Musikundervisningen i musikklass kan leda till olika former av utommusikalisk 
kunskapsutveckling, men detta är inget mål i sig. En av lärarna tar upp problem och 
lärandesituationer kring momentet instrumentspel, som finns med i kursplanen.  
 

Man kan kanske tänka sig att de utvecklar ett socialt beteende. I alla fall har musiken 
möjlighet att göra det. /Om man bara får i uppgift att/ bilda grupper, hitta en låt, göra ett 
arrangemang [och får två veckor på sig], når /man/ inte ett resultat, i alla fall inte ett bra 
resultat, om man inte samarbetar. Om man inte lyssnar på andra, då är det helt kört. Det 
är nog den utommusikaliska vinkling jag har, att de faktiskt lär sig att samspela och 
lyssna på andra för att komma fram till ett resultat. Och det är ju inte alltid det lyckas, 
att de förstår det. 

 
När lärarna får frågan vad de vill att eleverna ska ta med sig från sin tid i musikklass, tas en 
del specifika kunskaper upp, men flera menar också att det i slutändan inte handlar om att ha 
tillägnat sig vissa kunskaper eller färdigheter, utan om att ha fått en musikalisk nyfikenhet och 
en lust att fortsätta lära sig. En av lärarna tar upp vikten av musikaliska upplevelser att minnas 
och bära med sig. Om eleverna går ut från musikklass, tycker att musik är tråkigt och 
bestämmer sig för att aldrig mer musicera, så spelar det ingen roll hur mycket kunskaper och 
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färdigheter de har, framhåller en annan lärare. Utan lusten att fortsätta blir det meningslöst. 
Den musikaliska kunskapen ska kunna spela en roll utanför klassrummet, till exempel genom 
att musiken blir en levande del av elevernas liv på fritid, fester och lov, menar en lärare. Den 
erfarenhet och kunskap som erhållits under åren i musikklass kan också komma till nytta i 
andra situationer. Till exempel kan vanan att stå framför en publik underlätta till exempel vid 
en arbetsintervju, berättar en av lärarna och relaterar till samtal med gamla elever. 
 
Kunskapsutveckling i kör 
 
I musikklasserna handlar musikämnet om att ”lära eleverna musikens grunder med vokala 
medel”, som en lärare uttrycker det. Den vokala verksamheten erbjuder goda möjligheter att 
knyta an till olika musikaliska kunskapsområden. En av lärarna upplever till exempel att det 
är relativt enkelt att hålla på med musik från olika genrer. Det är även lätt att göra kopplingar 
till gehör, menar en lärare. Att sjunga tillsammans övar upp förmågan att lyssna; något som 
kan påverka och hjälpa musiklyssnande i övrigt, tycker en annan av lärarna. Eleverna övar 
också upp en förmåga att känna av varandra och körledaren – att bli samsjungna. Körsången 
för med sig en hel del utommusikaliska effekter. Flera av lärarna tar upp det som beskrivits 
under rubriken Om körverksamheten, att alla har en plats i kören och därmed känner att de 
räknas och behövs. Här kan man tala om effekter på identitet och självkänsla, men detta hör 
inte riktigt samman med området kunskap och kommer därför inte att tas upp vidare här. 
Musiken och körsången ger rika möjligheter att arbeta med samverkan och samarbete. En 
annan av de effekter som tas upp är att eleverna lär sig en disciplin som också kan hjälpa dem 
i deras övriga skolgång.  
 

Jag tror att körsången lär dem att disciplinera sig. Man kan inte låta hur som helst och 
när som helst, och den disciplinen vet jag /att/ /de för/ över till andra ämnen. De lär sig 
/alltså/ att strukturera sig, de flesta – det finns naturligtvis undantag. 

 
Eftersom undervisningen i musikklass bedrivs uteslutande i grupp är det intressant att fråga 
sig hur olika individuella aspekter kan utvecklas. Flera av lärarna tar upp vikten av att se alla 
elever som individer, både för deras kunskapsutveckling och för deras utveckling som 
personer. Att möjligheten till individuell undervisning inte finns i musikklass upplevs av en 
del som delvis negativt, eftersom det gör det svårt att hjälpa alla elever, tillgodose deras behov 
och ta vara på deras kapacitet. Både möjligheten att hjälpa de elever som har svårigheter 
sångligt eller teoretiskt, och möjligheten att ge de elever som behöver större utmaningar och 
högre tempo den rätta stimulansen begränsas. För det mesta tas inte mer än ungefär tio 
procent av elevernas kapacitet till vara, menar en av lärarna. 

 
Jag behöver mindre grupper och mera tid för att jag /inte/ hinner ta fram den /talang/ 
som finns hos eleverna här. Så skulle man kunna uttrycka det. Det är synd, och jag tror 
/att/ det drabbar i första hand de mest begåvade. Jag tror att vi kommer till korta väldigt 
mycket genom att vi inte ger de mest begåvade den rätta stimulansen. Det blir för lätt 
för dem att gå här, de skulle behöva mera kvalificerade uppgifter, teoretiskt och kanske 
även vokalt. Nu måste man lägga sig i mitten, för att ändå få med de flesta i klassen. 
Man pratar om stödundervisning för de svaga, men jag har pratat i många år om 
stödundervisning för de duktiga. /Jag/ tycker /att/ /det/ skulle vara naturligt /prata/ i 
sådana termer här i musikklass. 

 
Emellertid menar flera av lärarna också att det inte behöver finnas en motsättning mellan 
gruppverksamhet och individuell utveckling. Att lära sig samverka i en grupp är något viktigt, 
eftersom människan i de flesta fall är en del av eller måste förhålla sig till någon form av 
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grupp, tycker en av dem. Den enskilda kreativiteten kan komma till uttryck och utvecklas i 
undervisningssituationen på olika sätt, till exempel genom att läraren tar vara på elevernas 
initiativ och idéer. Det innebär också att som lärare kunna hantera ett visst mått av kaos, som 
ett par av de intervjuade säger. En stenhård disciplin skulle göra livet enklare, menar en 
lärare, men mycket gott kan komma ur kaoset. Det är dock viktigt att kunna avgöra om eller 
när det är destruktivt. Att ta vara på de initiativ, förslag och funderingar som eleverna har gör 
att de känner sig mer delaktiga i lärandesituationen och uppmuntrar dem att ta ansvar. Den 
situationen är den bästa, menar en lärare; när alla gemensamt tar ansvar och strävar efter att nå 
ett så bra resultat som möjligt. Elevernas individuella förmågor kan också tas till vara genom 
att deras kunskaper används till exempel under konserter eller på andra sätt. Trots att 
musikklassverksamheten i sig själv inte ger utrymme för individuell undervisning, kan 
eleverna uppmuntras att använda och utveckla sin kreativitet på olika sätt. 
 

Vi har inte en timplan som räcker till individuell undervisning. Det är där /det/ stupar. 
Och vår profil är ju inte särskilt individuellt inriktad. Men jag vågar påstå att de här 
eleverna ändå får växa, och jag vågar påstå att de får nycklar här så att de använder och 
utvecklar sin kreativa sida ändå. Det finns ju fritidsaktiviteter; det är många som dansar 
och nästan de flesta spelar någonting. Jag tror att vi är ett komplement, och det är inte 
dåligt. Det är klart att [för att få] tiden till eget skapande, /så/ fordras det en skola som 
är byggd på ett annat sätt. Men vi försöker så gott vi kan och jag tror att vi ger dem så 
pass mycket inspiration att de tar tag i det själva. 

 
En intressant fråga är om det även i körsituationen krävs eller finns användning för individuell 
kreativitet. Med andra ord, vad är förhållandet mellan körsångarnas personliga kreativitet och 
körledarens konstnärliga mål? Denna aspekt kom inte upp i alla intervjusamtalen, men de två 
lärare som fick frågan funderade lite olika kring den. En av dem kom fram till att meningen 
egentligen inte är att man som sångare ska vara kreativ i själva utförandet. Den andra menar 
att varje körsångares musikalitet behövs i helheten och ska användas och plockas fram. Denna 
fråga kommer att tas upp igen i slutdiskussionen. 
 
Betygssättning 
 
Frågan kring betygssättning diskuterades inte med alla de sex lärarna, men de som har talat 
om den tycks komma fram till ungefär samma saker. För det första är det svårt att avgöra 
vilken del av musikens stora kunskapsområde som främst ska ligga till grund för 
betygsbedömningen, menar en lärare. Om en elev visar stort intresse för sången och presterar 
mycket bra sångligt, men inte har någon teoretisk förståelse kan det vara svårt att avgöra hur 
det ska påverka betyget. Detsamma gäller en elev som visar stor teoretisk fallenhet men inte 
tycks ha något påtagligt intresse att sjunga. En annan problematik ligger i att musikklasserna 
ska följa samma betygskriterier som den övriga grundskolan. Hur ska kriterierna på ett rättvist 
sätt kunna appliceras både på musikklass och på annan musikundervisning så att spridningen 
blir rimlig både lokalt och nationellt? Att en elev har gått i musikklass står ingenstans i 
betygen. Därför kan de befintliga betygsstegen kännas otillfredsställande och otillräckliga.  
 

Den problematik som uppstår är att om man tittar på de kriterier som finns nationellt, så 
är det väldigt svårt /att uppnå MVG/ i vanlig klass. Ändå är det ganska många som får 
det. Då undrar mina elever hur det kan komma sig att de kan sjunga en Poulenc-motett 
och har samma betyg som någon som spelar två ackord på gitarr. 
 

En följd av detta är att det kan upplevas som mycket svårt att sätta något annat betyg än 
MVG. Vad är det då som ska avgöra vilket betyg som sätts? Det är trots allt viktigt att 
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eleverna i musikklass också upplever att det finns någon slags rättvisa i betygssättningen dem 
emellan. Det är endast elevernas kunskaper som ska bedömas, men samtidigt spelar ordning 
och uppförande en roll för hur eleverna lyckas utveckla sin musikalitet, menar en av lärarna. 
Gränsen till ett betyg i ordning och uppförande kan ibland upplevas som hårfin. Just förmågan 
till samspel och samarbete, samt att genom sin insats bidra till den gemensamma musikaliska 
utvecklingen kan vara en bedömningsgrund. Elever som inte är intresserade och som gärna 
stör borde i rättvisans namn inte få MVG, menar en lärare, och fortsätter att det också finns 
elever i musikklass som inte uppnått den kunskaps- eller färdighetsnivå som behövs. För en 
annan av lärarna hamnar just intresset i centrum för betygsbedömningen. Om man tydligt 
visar att man inte tycker om musikämnet bör man inte få högsta betyg. I övrigt, menar läraren, 
kan även de svagaste eleverna i musikklass mer än i många andra skolor, och därför bör de 
inte ”bestraffas” för att de går i musikklass. 
 

Vi har tagit fasta på någon liten punkt någonstans om att man måste bidra till sin egen 
och gruppens musikaliska utveckling, eller något sådant där – bara för att få någon slags 
nyansering. [Så att jag inte] är skyldig att ge dem MVG bara för att de har gått igenom 
musikklasser. Om man sitter här och förstör, då kan man inte vänta sig [högsta betyget]. 
Nu får vi inte titta på det, utan det är kunskaperna som ska mätas. Men musiken är ju 
faktiskt en förmåga till samspel. I vår musikundervisning så är det faktiskt förmågan att 
göra någonting samtidigt som andra som bidrar till /helheten/. Det jag gör bidrar till att 
göra helheten bättre.  

 
Betygen är viktiga för eleverna och de flesta tycks förvänta sig ett MVG. I och med att de 
betyder så mycket kan betygen användas som morot eller påtryckningsmedel. En lärare 
berättar att de kan vara ett sätt att få elever att börja arbeta hårdare. Trots att det inte känns rätt 
att använda betygen på det sättet, kan det fungera i vissa fall, menar läraren. För eleverna 
kommer betygen, inte kunskapen, i första hand, hävdar en annan av lärarna.  
 
MUSIKALITET 
 
Vad är musikalitet? 
 

Den frågan hade jag svarat så glasklart på för femton år sedan, idag kan jag inte alls 
svara på den. 

 
Att få rätsida på begreppet musikalitet i samtalen var inte helt enkelt, men lärarna lyfte fram 
flera intressanta aspekter. Musikalitet handlar om att kunna anknyta känslomässigt till musik 
på olika sätt, menar en av lärarna. Att vara lyhörd och att bli starkt påverkad av musik nämns. 
Uttryck och intryck hamnar i centrum för en av de intervjuade, som kommer fram till att 
musikalitet kan vara både att kunna uttrycka och förmedla något genom musik och att kunna 
reagera och bli påverkad. En lärare relaterar till ett musikterapeutiskt sätt att se på musikalitet, 
där den helt enkelt handlar om att ha en relation till musik. Det finns även en teknisk aspekt 
av begreppet, som består i färdighet och kunnande och även förmåga att kunna utvecklas. En 
av lärarna talar om en elementär musikalitet som handlar om en rent motorisk förmåga. I 
övrigt kan musikaliteten ta sig uttryck på många olika sätt. 

 
[Att vara musikalisk], det är ju många saker. Det första är det rent motoriska, att kunna 
upprepa, eller frambringa toner på rätt frekvens samtidigt. Rätt frekvens i rätt tid, så 
man har både rytm- och tonhöjdsbegreppet. Det är den elementära musikaliteten. Sedan 
kan musikaliteten vara väldigt olika. /Utifrån/ det elementära så kan man ju vara 
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musikalisk på många olika sätt. Någon kan ha en väldig känsla för uttryck, någon annan 
har en otrolig känsla för klanger, eller layers. Så ja, det är ett vitt begrepp. 
 
Det måste ju vara någon slags uttryck. Det kan finnas många som kan spela piano, men 
omusikaliskt, och då menar jag uttrycket, känslan. Där någonstans hamnar jag när jag 
pratar om musikalitet. Plus att man måste reagera på ett sätt, och ta till sig. Det är ju 
känslorna man hamnar i till slut, när man lyssnar. Det är också någon slags musikalitet, 
tror jag. 

 
En av lärarna lyfter fram att musikalitet kan vara många saker, såväl en förmåga till uttryck 
som en förmåga att strukturera och uppfatta musik, och att det är olika vad som premieras. 
Ofta tenderar den analytiska förmågan att premieras och den uttrycksmässiga aspekten tas för 
given eller hamnar i skymundan, enligt läraren. 
 
Ursprung och utveckling 
 
Lärarna tycks ganska eniga om att miljön och stimulansen under de tidiga åren spelar en 
viktig roll i utvecklingen av musikalitet. Att till exempel ha föräldrar som sjunger eller att få 
sjunga i skolan är mycket viktigt. Miljön kan vara avgörande för om musikaliteten hos en 
människa väcks eller inte, menar en lärare. En av de intervjuade berättar om en stark 
upplevelse av miljöns betydelse. I sin första tjänst arbetade läraren med en grupp på sexton 
barn i fem- och sexårsåldern. Snart visade det sig att sex av dem var så kallade brummare12. 
Läraren sjöng sånger med barnen, den ena efter den andra, ”utan någon som helst metodik 
eller pedagogik”, och märkte efter bara tre, fyra veckor att alla sjöng på samma nivå. 
Oförmögenheten berodde inte på något annat än ovana i att använda rösten till sång. Till stor 
del handlar alltså musikaliteten om vana, anser läraren, och poängterar hur viktigt det är att 
barn får tillgång till ordentlig musikundervisning från så tidig ålder som möjligt. 
Uppfattningen finns att eleverna som går i musikklass tycks ha haft någon i sin närmiljö som 
introducerat dem för musik.  
 
När det kommer till huruvida alla har samma musikaliska förutsättningar finns lite olika 
uppfattningar. En av lärarna ser det som en självklarhet att olika individer har olika 
förutsättningar, ”att portarna är öppna för olika saker”. Emellertid hänger mycket på att någon 
hjälper till att väcka eller utlösa förmågan vid rätt tillfälle. Bäst blir förutsättningarna när arv 
och miljö sammanfaller, menar läraren. Arvet spelar in, säger en lärare, men engagemang är 
viktigare.  
 

Arv finns ju med hela tiden, det finns ett visst mått [av det]. Men jag har alltid tyckt att 
engagemang slår begåvning. Det kan jag se hos mina elever här. Det finns några som är 
väldigt begåvade som är engagerade. Sedan finns det de som har en stor begåvning men 
som inte orkar förvalta den, som inte bryr sig så mycket, och andra som kanske inte 
hade så mycket gratis från början, men som vill så himla mycket. Och det hjälper 
mycket mera, tycker jag. För att kunna komma /till/ en hög nivå av musikaliskt 
utövande så måste man ju ha någon grundsats med musikalitet, men engagemang tycker 
jag är viktigare. 

 
Något som också diskuterades var förhållandet mellan musikalitet och att syssla yrkesmässigt 
med musik. Med en av lärarna utspann sig en diskussion kring förhållandet mellan 
”begåvning” och ”slit”. Att prata om att man har övat för att uppnå sina färdigheter kan 
                                                 
12 En brummare relaterar inte till tonhöjder utan kan sjunga en sång på samma klingande ton. Det kan bero både 
på att gehöret inte riktigt fungerar och på att musklerna som styr tonhöjden inte kan kontrolleras. 

 39



kännas lite förbjudet, menar läraren som har upplevt att uppfattningen bland andra som inte 
håller på med musik kan vara att förmågan bara finns där. Den icke-artistiska, oglamorösa 
biten av det musikaliska arbetet hamnar gärna i skymundan. ”Man har sin musikalitet, men 
ambitionen, orken, uthålligheten och envisheten är också väldigt viktig för att komma dit man 
vill”, menar läraren. Det finns andra faktorer än musikalitet eller musikalisk förmåga som 
påverkar om en person till exempel blir yrkesverksam musiker, menar flera. 
 

Jag tror inte att alla kan komma lika långt, men om man ska få fram en professionell 
musiker så är det så många andra faktorer än just det som är musikaliskt. Det är mycket 
annat, med vilja och självdisciplin och sådana saker också. Alla kan komma ganska 
långt, tror jag, men sedan har man naturligtvis lite olika förutsättningar också. Psyket 
spelar stor roll. Det finns ju de som har den där otroliga lusten att själva uppträda och 
framträda. De kanske inte på något sätt är bättre än någon annan, försynt person, men 
har man det där, att man hela tiden håller sig framme, då kommer man ju längre. Det är 
mer som en egenskap man har som människa, än just musikalitet. 

 
Trots miljöns stora betydelse kan det även finnas någon form av inneboende drivkraft, menar 
en lärare och relaterar till sig själv och sin egen musikaliska uppväxt. En annan av de 
intervjuade tar upp en intuitiv förståelse eller känsla för musiken och det musikaliska 
uttrycket och funderar kring att det kan vara en av de saker som kännetecknar musikalitet. Ett 
par av lärarna lyfter också fram vikten av att ta eleverna på allvar och att respektera deras 
musikalitet; att se barns musikaliska uttryck som fullvärdigt. 
 

Så finns det ändå någonting som har med musikalitet att göra [när] en tioåring sjunger 
’Vem kan segla förutan vind’ eller ’Uti vår hage’ och fullständigt omedvetet fraserar 
och gör någonting ifrån hela kroppen. Det måste /ändå/ finnas någonting som heter 
musikalitet, när man formar en fras på det där viset – inte för att vuxenvärlden har sagt 
att man ska sjunga på det viset, utan man bara känner på sig. Det kanske är det, att man 
bara känner på sig. 

 
UPPGIFTER SOM PEDAGOG 
 

Jag skrev i ett annat sammanhang ett citat /av/ Baloo i Djungelboken. /Han/ säger: ’jag 
ska lära dig allt jag kan’. Det är lite grann det. Jag vill lära de här barnen allt jag kan. Så 
mycket jag bara orkar. För det finns så /otroligt/ mycket i musiken, och jag är så glad att 
jag får vara med de här begåvade barnen. Så om jag bara hinner så vill jag ta det citatet 
som mitt mål. 

 
Lärarna fick frågan vad de upplevde som sin viktigaste uppgift. I samband med denna fråga 
togs bland annat det som tidigare sagts om vikten av att se varje elev som en individ, att få 
dem att känna sig behövda och viktiga, och även om att främja deras musikglädje och lust att 
sjunga och upptäcka musik, upp. En av lärarna lyfte fram den allmänpedagogiska uppgift som 
handlar om att ge eleverna inte bara kunskap utan också värderingar samt att hjälpa dem att 
växa som människor. Det är viktigt att våga diskutera med eleverna i olika frågor och att vara 
en vuxen förebild. För en lärare är den sociala biten femtio procent av motivationen och den 
musikaliska femtio procent. Att se hur individer kan påverkas och uppmuntras att växa i 
självförtroende är speciellt. 
 

Som pedagog har man alltid den fostrande uppgiften, [att] tala om vad som är rätt och 
fel. Man måste ju våga vara vuxen. Om jag var vanlig körledare /vore/ det en annan sak, 
men om jag är pedagog så måste jag visa på vad som är rätt och fel som jag ser det, som 
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vuxen. Jag har betalt för det. Jag tycker det är jätteviktigt, att inte tro att /man/ som 
musiklärare är en isolerad del. Det handlar ju om elevens helhet. 

 
En av lärarna framhåller vikten av att uppmuntra eleverna att vilja kunna oavsett hur lätt eller 
svårt de har för ett visst moment, och att främja ett gott klimat i klassrummet. När eleverna tar 
ansvar och visar att de vill kunna och förstå ska det uppmuntras. Det enda viktiga ska vara att 
det rätta svaret kommer, inte när det kommer, menar läraren. Det handlar om att förmedla ett 
förhållningssätt till kunskap och lärande och att uppmuntra eleverna att vara med och forma 
sin egen lärandesituation.  
 
Det är viktigt att visa eleverna en respekt för musiken, menar en av lärarna, vare sig det gäller 
att använda teoretiska kunskaper eller att sjunga en väl formad fras. Ett par av lärarna säger att 
de vill ge eleverna får verktyg så att de själva kan gå vidare och en av dem beskriver sig själv 
som en guide. En av lärarna tar här också upp vikten av att visa på olika typer av musik. 
 

Jag ska vara en guide i deras strövtåg i den musikaliska världen, jag ska visa på musik, 
och vi ska även musicera tillsammans. Jag ska ge dem verktygen, möjligheten att själva 
gå vidare. 
 
I musikklass, med de enormt begåvade eleverna musikaliskt som det /generellt/ är, så är 
väl min främsta uppgift att se till att ingen upptäcker att någonting är svårt – /slår det 
mig plötsligt/. För då går allting och de blir orädda. 

 
Att vara lärare är också att vara ledare, kanske inte minst i en körsituation. Det viktigaste med 
ledarskapet är kommunikationen, intresset och att ta vara på dynamiken i gruppen, menar en 
av lärarna. 
 
 
RESULTATDISKUSSION 
 
SPÄNNINGSFÄLTET MUSIKKLASS 
 
Den problematik som mest påtagligt framkommit när det gäller förhållandet mellan 
musikklasser och grundskoleklasser utan musikprofil är den som uppstår kring 
betygssättningen. Överlag finns en viss problematik i att musikundervisningen följer samma 
styrdokument, trots att den kan se så olika ut. Det förhållandet gäller förstås inte bara mellan 
musikklasser och andra klasser, utan mellan alla grundskolors musikundervisning. När det 
gäller musikklasserna finns emellertid en grundläggande strukturell skillnad i arbetssätt och 
innehåll. Kanske finns det anledning att överväga att till exempel lägga till en not i betyget 
som talar om att eleverna har gått i musikklass och vad den undervisningen inneburit.  
 
Antagningsproven är något som är specifikt för musikklassverksamheten. Som tidigare tagits 
upp i bakgrunden kan frågan ställas vad det är som testas – musikalitet, musikalisk förmåga 
och kunskap eller musiksocial miljö. Frågan är också hur proven bör utformas för att ge så 
relevanta resultat som möjligt. Lärarnas upplevelse av antagningsproven är att testens 
utformning lämnar lite utrymme för helhetsbedömning. En lärare menar också att sångaren 
inte får särskilt stor plats på antagningsproven. Det kan genast kopplas till en fråga om vad 
musikklassernas mål är. Ska undervisningen inriktas speciellt på sång eftersom verksamheten 
utgår från kör, eller ska den ge eleverna en mer allmänmusikalisk orientering med 
utgångspunkt i vokalmusiken? En av lärarna uttrycker det som att målet är att lära eleverna 
musikens grunder med vokala medel. Syftet är inte att utbilda eleverna till yrkesmusiker, 
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menar lärarna. Flera av dem framhåller vikten av att musiken ska vara ett läroämne likställt 
med skolans kärnämnen. Men flera tar också upp att musiken inte alltid får ta den plats som 
de skulle vilja. En lärare känner att musiken kan bli ett ämne där eleverna får slappna av, 
eftersom de ofta har så mycket att göra i sina övriga ämnen. På det sättet har musiken kanske 
inte en egentlig kunskapsmässig huvudroll ens i musikklass. Frågan är om den blir ett mål 
eller ett medel? Kanske kan detta vara något som musiklärarna och lärarna i övriga ämnen har 
olika uppfattningar om. Att elevernas totala prestationer i skolan kan påverkas positivt av en 
profilering är något som inte tas upp enbart i samband med musikklasser. Elever som väljer 
en profil kan kanske tänkas ha en motivation inom ett område som också inverkar fördelaktigt 
på skolans andra ämnen. Musiken i musikklass ska inte vara ett yrkesämne, lika lite som 
något annat ämne i grundskolan, men traditionen att ge det stor plats som läroämne finns inte. 
Även i musikklass kan detta skapa en viss problematik. Gustafsson (1990) tar upp att det 
också kan bli svårt för eleverna att orientera sig och avgöra vad som är den prioriterade 
verksamheten – musiken eller de övriga ämnena. 
 
Det sociala klimatet är en annan intressant aspekt av musikklassernas verksamhet. Frågan 
kring vilken påverkan utökad musikundervisning kan ha på sociala förhållanden är omgiven 
av en del ”myter”. Är det så att stämningen är bättre i musikklasser än i andra klasser i 
grundskolan? Om detta kan jag inte uttala mig. Däremot framhåller ett par av de intervjuade 
lärarna att ”udda” elever ofta har större chans att bli accepterade i en musikklass än i en annan 
klass. Inom musikområdet är det godtagbart att vara lite udda. En av lärarna lyfter fram att de 
övriga lärarna på skolan tycker att det överlag är mycket lugnt. Jag tror, liksom en av de 
intervjuade lärarna, att det är väldigt viktigt att se att stämningen kan variera kraftigt från 
grupp till grupp. Att eleverna har någonting som gemensamt intresse tror jag visserligen kan 
bidra till gruppens sammanhållning, men det är ingenting som garanterar att gruppen fungerar 
tillsammans också på andra plan. Min egen erfarenhet av detta är att även en musikklass är en 
grupp sammansatt av individer, som kan visa sig vara homogen eller mycket heterogen. Där 
finns också alla de mekanismer som hänger samman med tonåren, vad eller vem som är ”ute” 
respektive ”inne” och så vidare. Det kan säkert få goda effekter att eleverna i musikklass 
presterar saker gemensamt som en grupp, till exempel i en konsertsituation. Oavsett hur 
gruppstrukturen ser ut måste alla vid de tillfällena arbeta tillsammans för att uppnå ett mål. 
Det kan emellertid vara viktigt att komma ihåg att körformen inte garanterar en känsla av 
jämställdhet hos koristerna. Även i den typen av grupp kan en del elever känna sig mindre 
kompetenta eller värda och pressen att prestera bra kan vara hög. Som en av de intervjuade tar 
upp spelar läraren och dirigenten en mycket viktig roll för att skapa ett positivt 
klassrumsklimat där alla känner sig trygga.  
 
SPÄNNINGSFÄLTET MUSIKALISK KUNSKAP 
 
Jag uppfattar det som svårt att säga något definitivt om vilken typ av kunskap som har starkast 
fäste i musikklasserna. Formerna episteme och techne kommer båda fram i lärarnas 
uttalanden. Eleverna ska få en god röstkännedom och kunna använda sin röst på olika sätt 
(hantverkskunskap). De ska också kunna förstå musikaliska strukturer och begrepp. Av 
tidsskäl verkar musikhistoria inte få så stort utrymme i undervisningen. Ett par av lärarna tar 
upp detta och någon kallar det ett ”dåligt samvete”. Den av lärarna som själv varit elev i 
musikklass berättar att den teoretiska kunskapen hade en mycket mer framträdande roll under 
den egna tiden som elev än nu. Flera av lärarna talar om att det är viktigt att eleverna får med 
sig goda musikaliska upplevelser och en lust att fortsätta utvecklas inom musik. Vad gäller 
kunskap som kan knytas till fronesis kommer den inte så tydligt fram i diskussionerna, men 
jag menar att den finns med i undervisningen. Eleverna utvecklar dels en intuitiv förståelse för 
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dirigentens kroppsspråk. De lär sig också att sjunga tillsammans och att lyssna. En av lärarna 
lyfter fram det fantastiska i att en hel klass sätter slutkonsonanter samtidigt. Jag tänker mig att 
detta i hög utsträckning handlar om just fronesis – en intuitiv, erfarenhetsbaserad förståelse 
för situationen. Stenbäck (2001) tar upp att de processer som äger rum i kör till stor del är 
baserade på tyst kunskap. Det handlar till exempel om att kunna förstå kroppsspråk, att härma 
en frasering eller anpassa sin klangfärg till gruppen. 
 
Gustafsson (1990) talar om att det i musikklassernas undervisning rör sig om två 
kunskapsprocesser, där den ena handlar om att lära sig ett hantverk och den andra handlar om 
en överföring av bildningsgods. Hantverket består av olika aspekter, till exempel teori, teknik 
och samsjungenhet. Bildningsgodset består i att lära sig vad ”god” musik är, hur den väljs ut 
och var den förekommer. Tillsammans bildar dessa kunskapsprocesser delar i en 
akulturationsprocess, menar Gustafsson vidare, som syftar till att introducera eleverna i det 
etablerade kulturlivet och förse dem med ”kulturellt kapital”13. Dessutom är det möjligt att 
identifiera flera målnivåer i musikklassverksamheten – både inommusikaliska och 
utommusikaliska. Såväl den hantverksmässiga som bildningsmässiga aspekten hamnar inom 
ramen för inommusikaliska mål, men Gustafsson menar att båda dessa processer ingår i en 
mer övergripande akulturationsprocess som har utommusikaliska mål.  
 
I samband med tanken om att förmedla ett bildningsgods vill jag ta upp några aspekter kring 
undervisningens innehåll som kommit fram i undersökningen. För flera av lärarna i 
undersökningen tycks materialet spela en viktig roll i undervisningen. Som tidigare nämnts 
lyfter flera fram att eleverna bör få stifta bekantskap med musik som kanske inte annars finns 
i deras vardag. Musikklasserna ska också främja vokaltraditionen och den klassiska musiken, 
menar en lärare. Att tyngdpunkten läggs på en viss typ av repertoar behöver naturligtvis inte 
hänga samman med några grundläggande värderingar. Några av lärarna menar att det inte 
finns tid att hålla på med alla sorters musik. Flera framhåller emellertid vikten av att visa barn 
och ungdomar ett alternativ till den musik som de hör på radion. I samband med dessa 
tankegångar kommer också begreppet kvalitet upp. Här tar flera av lärarna upp att eleverna 
ska få musik som är varaktig och som de kan växa i. Kvaliteten ska vara god oavsett genre. 
Barn har en stark känsla för kvalitet, menar en lärare, det är bara viktigt att väcka den. 
Kvalitetsbegreppet är förstås subjektivt, säger en lärare, men en annan gör ett försök att 
formulera vad det kan innebära. 
 

Jag tror att [kvalitet] handlar om substansen i musiken. Vad det finns för kärna i 
musiken. I en poplåt /märker de snart/ de enkla rundgångarna, till exempel. Melodin 
innehåller bara en ters, vad tjatigt egentligen – eller en kvint, brukar det kunna hålla sig 
inom. Sedan /är det/ ju någonting som är varaktigt i formen, i melodiken. Att de här 
[ingredienserna] finns som gör att man får en upplevelse av det. Det behöver inte vara 
en jättetolkning, utan att det är någon substans i musiken, /helt enkelt/. 

 
En av lärarna menar att populärmusiken inte har någon varaktighet, och känner därför att det 
är viktigt att ge eleverna någonting annat.  
 

Min uppgift som musiklärare – nu kommer det lite provokativt här – är i dagens 
ungdomsmusiksamhälle /att/ till varje pris och med all kraft motarbeta pop-musiken och 
populärmusiken. Den har inget långtgående värde, det är ingen musik att växa i, och det 
tycker jag är mitt ansvar här, att /bara/ ge eleverna musik som de kan växa i. Jag har 
ingenting emot att de också tittar på melodifestivalen, det måste de göra, och det är klart 

                                                 
13 Hänvisning till P. Bourdieu 
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att de ska göra /det/. Det har jag ingenting emot alls, men den [populärmusiken] angår 
mig inte. [Jag vill] försöka hitta musik som jag vet har ett bestående värde. För att göra 
det enkelt för mig – /om/ en femtonåring får sjunga en Bach-motett, eller någonting 
sådant, så tror jag faktiskt inte att det går ur dem någon gång. Till och med [hos] de 
eleverna som /inte visade något särskilt intresse/ när de sjöng det, utan sjöng av ren 
lojalitet, /tror jag/ att det har planterats ett frö som gör att de /aldrig/ kommer undan den 
världen. Det är fascinerande, och /just av det skälet/ lägger /jag fortfarande/ ned stor 
möda /på/, och har stor respekt för, valet av musik. Det här är någonting att växa i och 
det här är någonting att minnas. 
 

Med risk att generalisera något skulle jag vilja dra den försiktiga slutsatsen att den klassiska 
musiken har ett starkare fäste inom musikklassformen än på andra håll i grundskolan. Min 
upplevelse är att den ges ett större och mer självklart utrymme inom musikklassverksamheten. 
Det kan jag tänka mig uppmuntrar de lärare som brinner för den klassiska musiken. Kontakten 
med olika typer av repertoar ska lägga grunden till en estetisk medvetenhet hos eleverna (för 
en kommentar om detta begrepp, se ovan). Repertoaren ska också ge eleverna kunskap om 
olika tiders musik och en röstlig kunskap, menar en lärare. 
 

När man går ut tycker jag man ska ha – /eller/ borde /i alla fall/ ha fått – en 
musikhistorisk kunskap genom att ha sjungit i alla de här genrerna, och i och med att 
man har berört det så har man fått en röstlig kunskap också. 
 

Ur denna synvinkel skulle jag kunna hävda att den första av Nielsens (1998) aspekter av 
musik som sångämne framträder starkast och att den dominerande bildningssynen inom 
musikklassverksamheten är den materiala. Emellertid tar lärarna också upp andra aspekter 
som gör det hela mer mångfacetterat. Särskilt en av lärarna talar också om vikten av att 
förmedla ett förhållningssätt till kunskap till eleverna genom att uppmuntra dem att ta kontroll 
över sin egen lärandesituation. Här handlar det alltså inte om varken ett bildningsgods som 
överförs eller en hantverkskunskap som ska utvecklas, utan om strategier. Det hör närmast 
samman med en formal bildningssyn. Flera av lärarna tar också upp att eleverna ska ha nytta 
av kunskapen efter sin utbildning, att de ska få verktyg för att själva kunna bygga vidare på 
sin kunskap. Eftersom ett par av lärarna också tar upp vikten av personliga musikaliska 
upplevelser som eleverna kan bära med sig och minnas skulle det vara möjligt att göra en 
koppling till en kategorial bildningssyn. På samma sätt speglar lärarnas uttalanden även de två 
andra aspekter av sångämnet som tas upp av Nielsen (1998). 
 
Innehållets framträdande del i undervisningen och vikten av att visa eleverna många typer av 
musik kan kopplas till det som Ericsson (2002) benämner ”guidad visning”. ”Att grundskolan 
skall exponera eleverna för olika varianter av ’livets goda’ är en allmänt utbredd 
föreställning”, skriver Ericsson (s. 199). Musikämnet kan dels presentera olika former av 
musik, dels presentera aktiviteten musicerande i förhållande till andra aktiviteter och ämnen i 
skolan. Denna föreställning om skolans och musikämnets funktion finns hos ungdomar, enligt 
Ericssons undersökning. En viktig uppgift för musikundervisningen blir att på ett systematiskt 
sätt presentera olika former av musik för eleverna, som utifrån detta gör ett val. Emellertid 
kan det diskuteras i vilken utsträckning den guidade visningen verkligen har förmåga att 
öppna musikaliska dörrar. Eleverna i Ericssons undersökning tar bland annat upp att det kan 
behövas en mer långvarig kontakt med en musikstil för att den ska införlivas i den personliga 
musikvärlden. I musikklass är det dock fråga om en mer långvarig exponering än i annan typ 
av musikundervisning i grundskolan. Här finns viktiga frågor bland annat kring skolans roll i 
samhället. Rollen som ensam kunskapsförmedlare är borta, kanske också rollen som främsta 
kunskapsförmedlare. Det finns många delar av samhället som idag kan tänkas påverka 
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eleverna mer och starkare än skolan. Frågan är också om den guidade visningen alltid kan 
fungera som bas för ett val. Om eleverna inte är intresserade av att lära sig om andra stilar, 
ska de då, som Ericsson skriver, ändå ”tvingas” uppleva viss musik för att sedan kunna göra 
ett val? 
 
SPÄNNINGSFÄLTET MUSIKALITET 
 
I lärarnas funderingar kring musikalitet kan i viss mån alla de tre synsätt som tidigare 
skisserats återfinnas. Främst det relativistiska perspektivet framträder hos flera av lärarna, 
som lyfter fram miljöns och vanans betydelse för musikaliteten. Liksom lärarna i Brändströms 
(1997) undersökning menar de intervjuade lärarna att både arv och miljö spelar in. Det är 
svårt att dra en gräns mellan de båda. På så vis finns även det absoluta synsättet med i 
funderingarna. Det relationella perspektivet kommer också till uttryck genom att flera av 
lärarna tar upp förmågan att kunna kommunicera genom musik som en del av 
musikalitetsbegreppet. Musikalitet tycks vara ett område där det är möjligt att tala om just ett 
spänningsfält som lärarna rör sig inom. 
 
REFLEKTIONER KRING SYNSÄTTENS PÅVERKAN PÅ 
UNDERVISNINGENS UTFORMNING 

 
En del av syftet handlade om att fundera kring hur synsätten på musikalisk kunskap och 
musikalitet, och placeringen inom de olika spänningsfälten, kunde tänkas ta sig uttryck 
undervisningens utformning, vad gäller till exempel innehåll och arbetssätt. Den första frågan 
blir hur mycket utrymme som ges för den enskilda läraren att forma sin undervisning i den här 
typen av verksamhet. Lärarna styr själva repertoarval och metoder, till viss del även teoretiskt 
innehåll. Däremot är en hel del av formen redan bestämd av skolans organisation, både den 
öppna och den dolda (Hanken & Johansen, 1999). Med utgångspunkt i en klassisk 
körtradition finns till exempel också en standardrepertoar. Min egen upplevelse är att det finns 
viss repertoar som alla, oavsett lärare, får sjunga. Här finns ett mått av tradition inom 
verksamheten. Även den praktiska organisationen sätter ramar för hur lärarna kan påverka. 
Som några av de intervjuade säger är det inte alltid möjligt att arbeta på det sätt de vill. 
Arbetet mot konserter tar lärarna upp som en av de starkast styrande faktorerna. Därmed blir 
undervisningens process enligt Gustafsson (1990) nära sammankopplad med det som ska bli 
resultatet, som redovisas offentligt. Detta ställer naturligtvis upp särskilda krav och 
förutsättningar. Följaktligen skulle jag vilja säga att lärarnas synsätt tar sitt största uttryck i 
den direkta klassrumssituationen, där de förmedlar sina värdegrunder till eleverna. 
Naturligtvis är de också med och påverkar skolans och organisationens utveckling.  

 
 

SLUTDISKUSSION 
 

REFLEKTIONER KRING ARBETET 
 

Arbetet med undersökningen har varit givande på flera sätt. Förutom att ge en inblick i 
forskningsprocessen har det också givit mig möjlighet till intressanta samtal med engagerade 
och erfarna musiklärare. De tankar som kommit fram i samtalen har varit intressanta inte bara 
för undersökningen, utan även för mig själv inför mitt kommande arbete som pedagog. I 
arbetets inledningsskede funderade jag en del över hur min egen förförståelse skulle kunna 
komma att påverka mig. Jag tror att det hade varit lättare att påverkas av mina egna 
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erfarenheter av musikklass om jag hade intervjuat elever och försökt tolka deras upplevelser. 
Nu såg jag verksamheten ur ett nytt perspektiv och jag tror att det hjälpte mig att förhålla mig 
mer objektivt. Jag vill vidare ta upp och nysta lite i några trådar som visat sig under arbetets 
gång. 
 
TVÅ MUSIKVÄRLDAR 
 
En av de intervjuade lärarna upplever att det blivit allt svårare att motivera eleverna att prova 
musikstilar som är okända för dem och menar att klyftan mellan barnens och skolans 
musikvärldar14 växer.  
 

Musik på fritiden är en sak och skolans musik är en annan sak. Frågan är om vi ska 
anpassa oss och glida med, och ägna oss mera åt att sjunga schlager och så. Men det är 
jag inte så sugen på. 
 

En viktig fråga, som kanske kommer att fortsätta bli mer aktuell, är om skolan ska ha 
funktionen av en guidad visning, eller om den ska möta eleverna i deras egen musikvärld. Ett 
starkt argument för att fortsätta ”guida eleverna” är för mig att helt enkelt värna om 
mångfalden. Som en av lärarna säger skulle repertoaren förmodligen bli mycket begränsad om 
eleverna i årskurs fyra uteslutande själva fick välja vad de ville sjunga. Inte desto mindre är 
detta en kvistig fråga, som också relativt lätt kan komma att handla om värderingar av olika 
sorters musik. Ericsson (2002) tar upp problematiken och identifierar i sin undersökning bland 
skolungdomar två diskurser – skolämnet musik och musik. Diskursen musik byggs upp genom 
socialisation och enkulturation. Både lyssnande och musicerande är centrala aktiviteter och 
den spelar en roll i konstruktionen av den personliga identiteten, och även när känslomässiga 
tillstånd ska hanteras på olika sätt. Skolämnet musik ses som ”ett objekt med vilkets hjälp en 
situation skapas i vilken alla de handlingsmönster och rutiner som normalt förknippas med 
verksamheten i skolan” (s. 208). Skolämnet musik speglar kanske ibland skolformen snarare 
än musiken. Verksamheten i skolan har vidare en tendens till självreferentialitet, skriver 
Ericsson. Kunskaperna som erhålls upplevs inte nödvändigtvis som relevanta för livet och 
sammanhangen utanför skolan, men kan däremot spela stor roll för navigationen inom 
systemet. Det är för mig mycket nedslående om kunskapen – eller informationen – som 
inhämtas i skolan endast upplevs vara till nytta i den miljön. Något som också är en aning 
skrämmande för mig är den känsla av meningslöshet som jag tyckte mig uppleva bland 
eleverna i Ericssons undersökning. Vissa elever hade bestämda uppfattningar om vilken 
kunskap som var relevant för dem att ha i sina liv. Någon menade att nyttan med att läsa till 
exempel historia och att lära sig hur en marknadsekonomi fungerar inte var så stor. Dels vill 
jag gärna mena att det trots allt finns kunskap som alla i ett samhälle behöver ha för att kunna 
ta sitt ansvar, men främst vill jag värna själva kunskapens värde. Att lära sig ska upplevas 
som någonting positivt. Här vill jag anknyta till barns kunskapande, som är instinktivt och 
fyllt av upptäckarglädje. Många elever tappar sin lust till kunskap under åren i skolan. Också 
Bjørkvolds (1991) begrepp ”det institutionaliserade barndomsbrottet” blir åter aktuellt. När de 

                                                 
14 Begreppet musikvärldar (music worlds) från Norrby, Catrin & Wirdenäs, Karolina (1998), The Language and 
Music Worlds of High School Students (i Scheuer, J. & Pedersen, I-L [red]). Sprog, køn – og kommunikation. 
Köpenhamn. De har hämtat det ur Finnegan, Ruth (1989). The Hidden Musicians. Music-making in an English 
Town. Cambridge. Finnegan beskriver begreppet: ”A music world includes not only the music as such, but also a 
number of other attributes: rituals related to the music, how musicians and their fans dress and interact, how and 
where the music is played, how and where one gets information about the music, what people say, think and 
write about the music and how it is evaluated” (citat i Norrby & Wirdenäs, 1998 s. 155). 
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börjar skolan ska barnens tidigare spontana, musiska och lekbaserade kunskapsinhämtning 
passas in i icke-spontana, organiserade undervisningsformer. Det handlar, kan man säga, om 
att förlora kontrollen över det egna lärandet. Det är inte längre barnet själv som bestämmer 
över sin inlärning – vad, när och hur – det är läraren. Detta kan inte diskuteras vidare här, men 
kan också vara en viktig aspekt i ett resonemang kring musikämnet i skolan.  

Ericsson (2002) knyter an till flera författare som tar upp förhållandet mellan skolans och 
ungdomars musikvärldar. Gustafsson (2000)15 gör en distinktion mellan skolämnet musik och 
intresset musik som växte fram under 1950-talet i och med rockens intåg. Detta känns 
relevant och aktuellt idag, och i samband med resultaten av Ericssons undersökning. Även 
Stålhammar (1995)16, som tar upp begreppet ”den pedagogiska ambivalensen”, refereras. 
Skolan står med vartdera benet i olika värdesystem och uppdrag, där det ena handlar om att 
bilda eleverna och göra dem bekanta med den ”goda” musiken, och det andra går ut på att 
utveckla elevernas kreativitet och bejaka deras egna preferenser. Ericsson (2002) tar upp 
skriften Bildning och kunskap17, där skolans dubbla uppgift framträder tydligt. Dels sägs att 
skolan ska ”utvidga och fördjupa de kunskaper eleverna kommer med till skolan och att 
undervisningen ska anknyta till de erfarenheter eleverna har fått utanför skolan”, dels att 
”skolans speciella uppgift är att ge eleverna sådana kunskaper de inte får utanför skolan” 
(citat ur Ericsson, 2002 s. 11). Tanken att skolan har en fostrande uppgift finns kvar samtidigt 
som den ska forma kritiskt tänkande individer. Frågan kommer alltså till slut att handla om 
vilken roll skolan har, och vilken roll den bör ha. Dessutom är det intressant att, liksom 
Ericsson (2002) fundera över hur kravet på legitimering av musiken utifrån en ”traditionell”, 
platonsk, syn på kunskap har påverkat och format ämnet i skolan. Genom att uppvisa en 
struktur som kunde jämföras med andra ämnen kunde musikens plats i kursplanen också 
berättigas, menar Ericsson. Resultaten måste också vara tydliga. Ur den synvinkeln är det inte 
konstigt att den kunskap som är väl synlig och enkelt kan mätas, bedömas och jämföras fått en 
mer framträdande plats än den tysta, intuitiva kunskapsdimensionen. 
  
I samband med detta resonemang kring två skilda diskurser eller musikvärldar kan det vara 
intressant att återknyta till Greens (1999) tankar kring musikalisk mening som tidigare tagits 
upp. Själva det faktum att musiken lärs ut i skolan kan ses som en delineated meaning, som 
påverkar eleverna starkt. Med sammanhanget och ”skolmusiken” följer alla de värderingar 
som finns såväl i den synliga som i den dolda läroplanen. Kan det vara så att själva 
skolkontexten är så negativt laddad för vissa elever, att känslorna för den musik som 
presenteras blir negativa nästan oavsett vilken musik det är? Den yttre meningen – allt det 
som skolan som institution står för – är så stark att den helt överskuggar musikens inre 
meningslager. Här kan också åter knytas an till Ericsson (2002) och resonemanget ovan om 
skolans förmåga att förmedla musikaliska alternativ. Vilken roll får den guidade visningen om 
eleverna redan gjort sina val i förväg? 
 
MUSIKENS ROLL I SKOLAN 

 
Lärarna i undersökningen är måna om att musiken ska finnas i skolan för sin egen skull och 
menar att den kunskap som musiken ger är viktig för människan. Utommusikaliska mål kan 

                                                 
15 Gustafsson, J. (2000). Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965. 
(Acta Universitatis Upsaliensis). Uppsala: Studies in Education 91. 
16 Stålhammar, B. (1995). Samspel. Grundskola – musikskola i samverkan. En studie av den pedagogiska och 
musikaliska interaktionen i en klassrumssituation. (Skrifter från musikvetenskapliga avdelningen, 
Musikhögskolan i Göteborg, nr 41). Diss., Göteborg: Musikhögskolan. 
17 Särtryck ur skriften Skola för bildning, Skolverket.  
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uppfyllas ”på köpet” men är inte mål i sig. Ferm (2004) skriver att musiken som material inte 
har en funktion i sig. Den eventuella funktionen, till exempel utveckling eller stärkande av 
identiteten, beror på hur musiken används, menar Ferm. Musiken kan inte ses som ett 
universalmedel, vare sig för att utveckla kognitiva förmågor eller att främja ett gott socialt 
klimat – de många positiva forskningsresultaten till trots. Jederlund (2002) tar liksom flera 
andra upp vikten av att barnet (eller eleven) upplever den musikaliska situationen och 
aktiviteten som meningsfull och engagerande för att välja att delta, aktivt eller passivt. Först 
då kan det bli tal om intresse, interaktion och resultat. Vikten av lyhörd och uppriktig 
musikalisk pedagogik är alltså stor – slentrianmässigt genomförd leder den knappast till 
utveckling. En av de viktigaste uppgifterna som lärare är att förmedla en känsla av intresse, 
glädje och meningsfullhet kring sitt ämne till eleverna. Därför behöver läraren själv känna 
starkt för det han eller hon gör. När denna känsla förmedlas kan också ämnet bli viktigt för 
eleverna. Om musiken enbart används som ett mål, och inte ges någon mening eller vikt, 
borde det bli mycket svårt att motivera eleverna att engagera sig. Nielsen (1998) talar om en 
estetisk funktion i musikämnet, som täcker in de andra funktioner ämnet kan tänkas ha. Jag 
menar att det är först när musiken ges en roll i kraft av sig själv som de utommusikaliska 
effekterna blir verkliga och möjliga. 
 
BARNS MUSIKALITET 
 
Ett par av de intervjuade lärarna tar upp vikten av att se barnens musikalitet som fullvärdig 
och att ta deras musikaliska uttryck på allvar. Som nämndes ovan i samband med den 
relationella synen på musikalitet: ett barns spontansång kan ha samma värde som en 
yrkesmusikers framförande. Även barnets sång har förmågan att beröra. Det som utvecklas är 
vår musikaliska färdighet, inte vår grundläggande förmåga att uppfatta, uppleva och uttrycka 
musik. En lärare menar också att det musikaliska uttryck som finns hos ett barn är unikt. Jag 
vill här återge ett par citat ur samtalen med lärarna. 
 

Det tycker /jag också/ hör ihop med att ta barnen på allvar här. De har musikaliteten och 
kan beröra med /den/. Deras musikalitet /är inte outvecklad/ eller ligger på något slags 
barnstadium. [På] /våra konserter berör/ fyrornas sånger lika väl som niornas sånger 
berör, men den avancerade nivån är så klart annorlunda. Det berör för att alla har en 
musikalitet där som inte /bara är/ lite, utan mycket utvecklad. Sedan är det [kunskapen] 
som man får ta till sig under de här sex åren som gör att /man/ kan sjunga svårare 
sånger rent tekniskt. 
 
Du /kanske/ som /ovanligt begåvad tioåring/ spelar en Chopin-vals /fantasiskt/. Så säger 
läraren som har gått på musikhögskolan [att så spelar man inte Chopin-traditionen]. 
Vem katten har bestämt att det ska låta så och så; vem har bestämt att det ska låta som 
Chopin-traditionen? /Jag/ menar att vuxenvärlden har förstört /ganska/ mycket genom 
att ständigt kleta sina vuxenvärderingar på sina elever och inte låta dem spela utefter sin 
egen känsla. Jag tror att man spelar på ett speciellt sätt /som tioåring/, ett unikt sätt, som 
aldrig kommer tillbaka. Och det sättet är för mig fullvärdigt. Istället för att [säga]: 
’vänta lite, min lille gosse, när du blir så stor som jag förstår du precis vad jag talar om, 
men du har lite kvar där’ [borde man] fundera på varför han eller hon /spelar/ på det 
viset. Det är ju oerhört spännande och intressant. Ingen kan ha rätt att bestämma hur 
saker och ting ska låta, utan det måste man [ta] från sin egen känsla. 
 

I takt med att vi lär oss mer och mer om hur saker ska vara, kan vårt spontana uttryck ändras 
och vi kan lämna tilltron till vårt estetiska uttryck bakom oss för att ersätta det med ramar för 
rätt och fel (jfr rubriken Musikens språk ovan). Ibland kan skolning bli ett hinder för det 
ursprungliga musikaliska uttrycket, menar en lärare och tar upp ett exempel inom dirigering. 
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Slagtekniken kan bli ett hinder för många, anser läraren, och rädslan att slå fel i tretakten gör 
att styckets karaktär, frasering och känsla glöms bort. Om man fick göra vilka rörelser som 
helst till en början, skulle man kanske kunna utgå från musikaliteten på ett annat sätt. Den 
musikaliska känslan låter sig inte ”korvstoppas”, menar läraren. Tekniken och vuxenvärldens 
musikaliska ramar kan komma i vägen för individens ”barnsliga” uttrycksförmåga. 
Naturligtvis behöver det inte finnas en motsättning mellan teknik och uttryck. När de 
samarbetar ges möjligheter till mycket goda resultat. Som någon av lärarna också framhåller, 
är tekniken ett redskap för att kunna förmedla känslan. Tekniken hjälper till genom att förse 
oss med verktyg som gör det möjligt att frambringa de ljud som bäst förmedlar det vi vill 
förmedla. Det viktigaste är att hitta balansen mellan teknik och uttryck, och mellan kontroll 
och spontanitet. Det är en svår avvägning inte bara i pedagogiskt arbete, utan också i övande 
och musicerande. 
 
KREATIVITET I KOLLEKTIVA LÄRANDEPROCESSER 

 
En av de frågor som kommit att intressera mig mest kring undervisning i kör är förhållandet 
mellan den enskilda koristens kreativitet och dirigentens konstnärliga mål. Det handlar också 
om vilka egenskaper och kunskaper som utvecklas i en situation där en grupp ska lära sig och 
utföra något gemensamt. Tivenius (i Gustavsson, 2004) skriver att många elever, främst inom 
orkestertraditionen, övas i att möta andras behov och förväntningar snarare än att musicera för 
sin egen skull. Först när man accepterar att människor musicerar för att formulera sig själva, 
inför sig själva, snarare än för att tillfredsställa någon annans önskemål, kan fronesis börja 
vinna verkligt insteg, menar han vidare. Frågan kring musikalisk ärlighet kan bli ett problem i 
såväl orkester- som körsammanhang. Man känner inte alltid för den musik man ska delta i, 
men har liten eller ingen möjlighet att påverka. I det läget är det lätt att förfalla till ”rättspel” – 
korrekt, men utan den egna personligheten. Det musicerande som beskrivs är inte lustfyllt och 
kan på goda grunder ifrågasättas. Det är olyckligt att den personliga dimensionen inte alltid 
har en plats i utbildningar som utgår från kör- eller orkesterverksamhet. Detta är förstås inte 
helt enkelt – man kan diskutera länge kring svårigheterna i att se till trettio musikklasselevers 
individuella musikaliska utveckling och samtidigt uppnå mål i den gemensamma 
verksamheten. Frågan är alltså om den individuella kreativiteten och fronesiskunskapen har 
en plats i körmusicerandet? I resultatdelen ovan nämndes att denna fråga diskuterats med två 
av de intervjuade lärarna. Jag skulle här vilja återge ett par citat ur dessa samtal.  
 

Varenda korist måste känna att jag behöver deras musikalitet. /Jag/ kan säga: sjung /den 
här frasen/ precis som du känner för. Blir det för mycket åt något håll så lovar jag att 
slipa av och säga till, men stå på här nu och gör precis så som du bara känner. Min point 
är att alla ska känna sig behövda. Det duger inte att sjunga vanligt, för du är för begåvad 
för det. Ta fram hela din musikalitet och använd den. Passar den inte in i kollektivet, då 
kan du vara säker på att jag /ska/ säga till på ett lämpligt sätt. 
 
Om man behöver vara kreativ /som körsångare/? Ja, man är ju egentligen ett redskap. 
Egentligen ska man ju inte vara kreativ i själva det exekutiva, när man ska utföra 
någonting. Det är inte poängen som körsångare, /tror jag/. Det är svårt att vara /det/, 
faktiskt, och /att/ bli individuell. Men man kan vara kreativ i repetitionsformen och så 
vidare – komma med idéer och rätta till dynamik eller tempo eller /så/, /det kan vara 
vad som helst/. Det tycker jag man kan vara. 
 

Det går alltså att se de enskilda sångarnas roll i kören ur lite olika perspektiv. I bakgrunden 
togs tankar kring lärandet i kör som en mästare-lärlingsituation upp. Meningen är dock inte att 
körsångarna själva ska bli körledare, utan att de ska bli goda sångare. ”De är instrumentet som 
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kördirigenten spelar på”, skriver Stenbäck (2001 s. 30). Lärarna i undersökningen tar upp att 
elevernas kreativitet och åsikter kan spela en roll i repetitionsarbetet. I samband med detta kan 
det vara intressant att ta upp hur olika ledarstilar kan påverka samspelet och rollerna i 
klassrummet eller repetitionslokalen. En av de intervjuade lärarna funderade också kring 
detta. 

Jag ser att den som blir ledare, rektor eller chef, för att /han eller hon/ tycker det är en 
sådan underbar känsla att bestämma över folk, den ledaren – som det finns många av – 
är för mig antagligen en utomordentligt dålig ledare. Men den /ledare/ som av speciella 
egenskaper och intressen tycker att det är kul att stå mitt i en dynamisk grupp, ta vara 
på det man hör och /försöka/ forma [något] tillsammans med andra, det är antagligen en 
mycket skicklig ledare. Om jag är en körledare som i min auktoritet och min attityd är 
sådan att alla /bara/ sitter där och gör precis som jag säger, antecknar vartenda litet 
visdomsord och slaviskt följer precis [vad jag] har sagt – det tror jag /att/ [man] kan 
höra. Jag tror /att/ jag kan höra de instruktionerna när jag lyssnar på en kör. För då låter 
det riktigt tråkigt. Men /om/ jag är intresserad när de räcker upp handen och [har] 
synpunkter på både det ena och andra, /då känner de att de är delaktiga i processen på 
ett sätt som gör att det är lite kul, och inte bara [gör] det [de] blir [tillsagda]. 
 

Stenbäck (2001) tar upp sambandet mellan ledarstil och undervisning och refererar till en 
avhandling om ett brassbands utveckling under olika dirigenter18. En ledare med en informell 
ledarstil, som är öppen för impulser och förslag, får ensemblens medlemmar att i högre grad 
känna sig delaktiga i de mål som sätts upp. En mer styrande ledarstil minskar däremot 
gruppmedlemmarnas möjlighet och ibland även deras behov av att påverka (Stenbäck, 2001). 
Den roll som läraren eller ledaren tar påverkar vilken kunskap som förmedlas och på vilket 
sätt. Genom att våga tillåta kaos, som ett par av lärarna talar om i intervjuerna, kan eleverna 
lära sig att tänka konstruktivt och att själva ta ansvar för både sitt eget och gruppens lärande. 
 
Repetitionstillfällena är en del av körverksamheten där det alltså tycks möjligt för både 
dirigentens och koristernas tankar och åsikter att komma till uttryck. Svårare blir frågan om 
den individuella kreativiteten i en konsertsituation. Ska koristerna vara dirigentens instrument 
eller redskap, eller behövs deras individuella musikalitet och kreativitet även där? Vad jag 
ställer mig tveksam till i det resonemang Tivenius (i Gustavsson, 2004) lägger fram – om jag 
förstått det rätt – är att det inte skulle finnas vare sig möjlighet till eller mening med 
kreativitet som orkestermusiker. Allt detta beror förstås på vad man lägger in i begreppet 
kreativitet. Jag har i det här resonemanget valt att se det i ett brett perspektiv som inte 
nödvändigtvis har med originalitet att göra. Jag vill mena att denna typ av kollektiv 
verksamhet också innehåller kreativa element. I ett ensemblesammanhang, och speciellt i 
större ensembler som en kör eller en orkester, krävs alltid att det personliga till viss del 
underordnar sig det kollektiva. En kör där alla sjunger alltför solistiskt låter sällan som en kör. 
Jag menar att det handlar om att finna vägen till ett gemensamt uttryck och skapa det genom 
lyhördhet och en kombination av underordnande och initiativ. Även om det finns en dirigent 
och en notbild som talar om hur stycket ska formas är det till slut de enskilda musikerna som 
måste hitta uttrycket. Om de inte är närvarande och kommunicerar med varandra och med 
dirigenten – och därigenom med publiken – lever inte musiken. Någonting är det som skapas i 
det gemensamma arbetet med ett stycke, även om det kanske handlar om en kreativitet inom 
ramar uppsatta av andra. Jag vill hävda att det finns ett ganska stort mått av fronesis i en 
körsituation. Det handlar om att samarbeta och samspela med en stor grupp där man ständigt 
måste lyssna och samordna en mängd information och intryck, från sina medmusiker och från 

                                                 
18 Heiling, G. (2000). Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en 
amatörorkester. Diss., Malmö musikhögskola. Lund: Universitetstryckeriet vid Lunds universitet. 
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dirigenten. Det krävs ett gott omdöme för att veta när ett initiativ är på plats och när det är 
dags att kliva tillbaka. Det unika i alla samspelssituationer är samordnandet av flera 
människors kreativitet. När den samordningen fungerar och alla arbetar mot samma mål kan 
det uppstå fantastiska musikaliska stunder, för såväl koristerna och dirigenten som en publik. 
En av de intervjuade lärarna talar om att ett mål är att ge eleverna sådana musikaliska 
upplevelser och menar att det inte nödvändigtvis behöver ske på en konsert. Det kan också 
hända under en repetition i klassrummet, när alla är helt och hållet med. Sådana stunder, där 
alla i en grupp samverkar i ett gemensamt nu och upplever och skapar musik tillsammans, är 
för mig något av det bästa med att sjunga i kör. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Brev till skolorna 
 
Elisabeth Lutteman 
Ankarskatavägen 73A 
941 34 Piteå 
0911-168 62 
070-839 52 86 
elisabeth@lutteman.se                                                                          Piteå den 9 januari 2006 

 
 
Hej! 
 
Jag heter Elisabeth Lutteman och utbildar mig till sångpedagog vid Musikhögskolan i Piteå. 
Under våren skriver jag C-uppsats i mitt andra huvudämne musikpedagogik, där jag 
undersöker den pedagogiska verksamheten i musikklasser på grundskolenivå med inriktning 
körsång, utifrån olika synsätt på musik, musikalitet, kunskap och lärande. En central del i 
arbetet är att undersöka hur verksamma musiklärare tänker kring dessa områden. Därför är jag 
mycket intresserad av att få besöka er skola. 
 
Konkret ser undersökningen ut så att jag vill intervjua två musiklärare i enskilda samtal kring 
begreppen musik, musikalitet, kunskap och lärande. Underlaget för intervjun kommer att 
skickas ut i förväg. Dessutom vill jag gärna observera respektive lärare vid ett lektionstillfälle. 
Detta för att få möjlighet att öka min insikt i verksamheten genom att ta del av den ur ett 
praktiskt såväl som ur ett teoretiskt perspektiv. Det är också av värde för mig att ta del av 
eventuella lokala styrdokument, kursplaner eller målbeskrivningar för musikverksamheten. 
 
Materialet från intervjuer och observationer, samt uppgifter kring informanterna, kommer 
endast att behandlas av mig. Informanterna kommer att vara anonyma och kan själva avbryta 
sin medverkan i projektet. Det insamlade materialet kommer inte att användas i något annat 
syfte än denna uppsats. Om informanterna så önskar, kan det sammanställda materialet 
skickas för godkännande. Uppsatsen kommer att tryckas av Luleå Tekniska Universitet och 
kommer även att publiceras på Internet. 
 
Jag kommer att höra av mig per telefon inom ett par dagar. Om ni har frågor är ni också 
välkomna att ringa, eller kontakta mig via e-post.  
 
 
Med förhoppning om vidare kontakt och samarbete 
 
 
Elisabeth Lutteman 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag 

 

 har du för tankar kring 
ik som skolämne? 

Varför ska man 
undervisa i musik?

t 

Varför utgångspunkt i sång och kör? 
Vilka möjligheter till kunskapsutveckling ger
denna verksamhet?

Vad vill du att eleverna ska 
få med sig från sin tid här? 

Varför har du valt att
arbeta just med 
musikklasser?

Vad anser du vara viktig musikalisk 
kunskap?  
Hur kan denna kunskap tas upp? 

Musikalisk kunskap 


