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Abstract 
Forskning har gjorts som visar att musikläraren har ganska stor möjlighet att påverka 
kunskapsbildningen med egna tankar och idéer om vad som är bra kunskap för eleven. 
Monica Nerland beskriver detta fenomen som att läraren är en kunskapsagent. Denna 
undersökning är ett försök att komma närmare några sådana kunskapsagenter och skapa 
förståelse för deras syn på kunskap. Jag har inte haft för ambition att kategorisera dessa utan 
endast att beskriva likheter och skillnader i en gemensam kunskapsbild för dem alla. Syftet 
med undersökningen är att undersöka och måla upp en gemensam bild av några musiklärares 
syn på kunskap i musik. De tre forskningsfrågor jag valt för undersökningen är; Hur ser man 
på ämnet; vad är legitimeringsgrundande för musikämnet och hur ser man på 
ämnesintegrering? Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive 
mindre viktigt? Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik? Jag 
har i denna studie fokuserat på att måla upp en kunskapssynbild i relation till framför allt 
Bjørkvold och Den musiska människan (2005) och Reimer och A philosophy of Music 

Education (2003), men även Swanwick Musical Knowledge (1994) och Deweys Individ, skola 

och samhälle (2004) och de tankegångar som är framträdande i den kunskapssyn som 
förmedlas där. Dessa är de samma som forskningsfrågorna i mitt syfte. Jag har undersökt sex 
musiklärares syn på kunskap. Detta har jag gjort genom semistrukturerade intervjuer. Lärarna 
undervisar alla på grundskolan. Några av dem arbetar med elever i årskurserna 1-7 och några 
med elever i årskurserna 4-9. Jag fann i min undersökning att dessa lärares kunskapssyn är 
influerad av många olika kunskapssyner och att de ur dessa bildat sig en egen personlig 
kunskapssyn som speciellt för några av lärarna kan inkludera tankegångar från mycket 
varierat håll. Den musiska traditionen och Bjørkvold verkar haft stor betydelse för lärarnas 
kunskapssynsbildning när det gäller synen på eleven och elevens relation till musik. Lärarna 
lägger stor vikt vid att knyta an till elevens intresse och dess betydelse för 
kunskapsbildningsprocessen i enlighet med Dewey. Man kan även se att lärarna lägger stor 
vikt vid teoretiska kunskaper vilket tyder på att de också influerats av tankegångar från till 
exempel Reimer eller Swanwick. Man har en syn på elevens möjlighet att utveckla sin 
musikalitet som ligger närmare Reimer än Bjørkvold. 
 
Nyckelord: Musikämne, kunskapsagent, ämnesintegrering, musikalitet, Bjørkvold, Reimer, 
Swanwick, Dewey 
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Inledning 
I fyra år har jag varit musikstudent på folkhögskolor och högskolor, men jag har alltid 
studerat musik, alltid längtat, älskat, och levt musik. Jag har studerat på skolor men också på 
scener som varierar från kyrkestrader till krogar, på konserter med artister som jag tycker om 
och på konserter med artister som jag inte tycker om, som körledare och som kördeltagare, 
som bebis i min mammas mage och som liten flicka i lekparken när jag gungade under sång 
eller kanske bara under rytmiska övningar. En liten del av mina studier i musik har jag 
tillbringat som musiklärarstuderande i musikdidaktik och musikpedagogik. Kanske hajar 
någon till när denne läser detta och tänker att detta räknas inte som studier. Eller sådär kan 
man inte inleda en akademisk uppsats. Att ha gungat är knappast en särskilt meriterande 
utbildning i musik. Ja, vad är egentligen en bra utbildning och vad är bra kunskap? Vilka 
förutsättningar behövs för att lära sig musik?  Dessa frågor har stötts och blötts under mitt 
senaste studieår i musikpedagogik. Det jag lärde mig är att det finns inte bara ett svar utan lika 
många som det finns människor. Kunskap är ett stort ord som för olika människor säkert har 
mycket varierad betydelse. Under mina musikpedagogiska studier har jag fått flera tillfällen 
att fundera på och reflektera över de olika innebörder som kan läggas i begreppet kunskap i 
musik och jag har erfarit att frågan väckt ett mycket stort intresse hos mig. Kanske intresserar 
dessa tankegångar mig speciellt eftersom jag i många fall upplevt att mitt och andras begrepp 
om kunskap i musik i många fall kan hindra människor ifrån att våga leva ut sin musiklängtan 
och tillfredställa sitt behov av musik. Kanske är det också för att jag så många gånger har 
upplevt att musikkunskap i mångas ögon är starkt förknippad med medfödda egenskaper som 
musikalitet och starkt börjat ifrågasätta konsekvenserna av ett sådant tänkande. Kanske är det 
så att en massa funderingar ligger där och skaver och gror inom mig och helt enkelt får mig 
att inte kunna låta bli att ta reda på hur andra människor tänker i denna fråga. Är man 
lärarstuderande kanske det är naturligt att man även funderar kring frågor som rör 
undervisning och undervisningens innehåll. Så är det även för mig. Dessa funderingar 
kombinerat med mitt intresse för kunskapssyn väckte idén om att intervjua lärare om deras 
syn på kunskap i musik och framför allt i musikämnet. 
 
 

Syfte och forskningsfrågor 
Vad är bra kunskap i musik? Vad är enligt mig som musiklärare nyttan med musikämnet? 
Vad är för mig viktig kunskap att förmedla på en musiklektion? Hur ser jag på mina elevers 
förmåga att ta till sig kunskap? På alla dessa frågor finns hos alla lärare svar som hjälper till 
att förstå bilden av personen i fråga som förmedlare av kunskap. Att kartlägga musiklärarnas 
kunskapssyner känns som ett för svårt uppdrag eftersom att idéer om vad kunskap är alltid 
kommer att vara sammanvävda med varandra i ett nät av varierande tankegångar.  
 
Syftet med undersökningen är därför att undersöka och måla upp en gemensam bild av några 
musiklärares syn på kunskap i musik. De tre forskningsfrågor jag valt för undersökningen är; 
Hur ser man på ämnet; vad är legitimeringsgrundande för musikämnet och hur ser man på 
ämnesintegrering? Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive 
mindre viktigt? Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik?  
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Bakgrund 
Kunskap 
Den norska musikpedagogen Monica Nerland (2004) lyfter i sin artikel om kunskap i 
musikpedagogisk praxis fram frågan om de varierande diskurser som rör musikkunskap. Hon 
menar att kunskap idag till stor del betraktas som relativ och att föreställningar om vad som är 
kunskap varierar mycket och ständigt är under förändring.  
 
Kunskap kan enligt Nerland (2004) delas in en teoretisk produktinriktad kunskap 
(påstandskunnskap), en praktisk (ferdighetskunnskap) och en intuitiv (fortrolighetskunnskap). 
I den nationella utvärderingen (2007) av skolans styrdokument talas om användning av fyra 
former av kunskap som alla bör förmedlas i undervisningen. Kunskapsformerna beskrivs i 
detta sammanhang som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och är i princip samma 
typ av uppdelning av kunskapsformerna som Nerland också gör med skillnad att man delat 
upp Nerlands förtrogenhetsbegrepp till att innefatta både förståelse och förtrogenhet. Tivenius 
(2004) delar upp de olika formerna av kunskap i tre begrepp, episteme, techne och fronesis. 
Episteme kan beskrivas som kunskap om eller teoretisk kunskap parallell med vad den 
nationella utvärderingen av musikämnet kallar fakta och Nerland kallar påstandskunskap. 
Techne betecknar den praktiskt produktiva kunskapen och fronesis kunskap som praktisk 
klokhet. Gustavsson behandlar också dessa begrepp, och går i sin artikel tillbaka till 
Aristoteles och talar om dessa också som vetande, kunnande och klokhet. (2004:121) (2004:8) 
Nerland (2004) menar dock att olika kunskapsformer aldrig kategoriskt kan skiljas ifrån 
varandra i något annat än ett strikt teoretiskt sammanhang men att det sätt man väljer att 
undervisa på med all sannolikhet kommer att påverka vilken typ av kunskap som kommer att 
läras in. Hon skriver: 
 

Når vi opererer med ulike betegnelser på kunnskapformer, er det viktigt å vare klar over at 
disse er teoretiske abstraksjoner, som i praktisk utøvelse sjelden eksisterer i rendyrket form. 
Det er heller ingen entydig sammenheng mellom et fags aktiviteter eller 
kunnskapsområder, og kunnskapsform. Harmonisering kan eksempelvis like gerne ha form 
av fortrolighetskunnskap som påstands- eller ferdighetskunnskap, avhengig av hvordan den 
praktiske aktiviteten forløper. Slik kunnskap kan videre ha både en intressefunksjon og en 
verdifunktion, avhengig av individets opplevelse og videre bruk av erfaringene. Selve 
organiseringen eller iscensettingen av undervisning vil imidlertid premisslegge hva slags 
kunnskap som blir framtredende, og som det bli mulig og gjøre läringserfaringer i forhold 
til. (2004:50-51) 

 
 
Musikpedagogiska positioner  
Nerland (2004) nämner några didaktiska positioner som är vanligt förekommande inom 
musikpedagogisk praxis; musik som sångämne, musik som musiskt ämne, musik som 
estetiskt ämne, musik som praktiskt kunskapsämne, musik som trivselämne, och musik som 
medieämne.  
 
Musik som sångämne är den äldsta positionen inom musikämnet i Sverige. Under 1800 talet 
och första delen av 1900 talet var musikämnet i stort sett ett sångämne i norden. Syftet med 
sångämnet var framförallt Gudsdyrkan. Under andra hälften av 1900 talet utvecklades 
sångämnet till att även omfatta spel på instrument, musikhistoria och analytiska perspektiv 
enligt Nielsen. (1998) 1955 ändrades namnet från sång till musik. (1996) 
 



3 

Den musiska positionen i musikämnet växte fram under mitten av 1900 talet efter 1920. Den 
musiska positionen i modern form förespråkas framför allt av Bjørkvold (2005), författare till 
Den musiska människan en bok som är flitigt använd i utbildningen av musiklärare i Sverige. 
Den musiska positionen handlar i hög grad om människosyn och formande av människan. 
Musiken är ett medel i människoformandet. Det musiska perspektivet syftar till att skapa 
helhet i människan så att både kropp, känslor och intellekt utvecklas. Man vill också att 
undervisningen ska utgå ifrån barnet. Man arbetar gärna tvärfackligt. Klang kvalitet, melodisk 
frasering, rytmisk betoning och harmonisk profilering är oviktiga i den musiska positionen 
enligt Nielsen. (1998:184)  
 
Också en estetisk position har uppkommit inom musikundervisningsdiskursen. Denna filosofi 
inriktar sig enligt Varkøy mot musikens estetiska kvalitéer och elevens förmåga att uppfatta 
dessa. (1994:99) Musikfilosofen Reimer kan ses som en förgrundsgestalt för detta synsätt på 
musikpedagogisk praxis. Hans bok A Philosophy of Music Education kom ut 1970 och var 
enligt Varkøy en reaktion mot det praktiska nyttotänkande som han upplevde alltför mycket 
fått ligga till grund för argumenten för musikens värde i skolan. (1994:91) Musiken måste 
värdesättas för sin egen skull, inte som legitimeringsgrund för andra syften som ökad 
förståelse för matematik, som socialt utvecklande osv. I motsats till den musiska positionen 
förespråkar Reimer i sin bok att större vikt läggs på teoretiska musikämneskunskaper som 
musikteori, musiklyssning och analys i skolans musikundervisning.  
 
En liknande syn på musik, musikinlärning och musikkunskap framställs av Swanwick (1994) 
i boken Musical Knowledge. Swanwick beskriver musikkunskapsinlärning som bestående av 
lager av insikt. Han framhäver vikten av att inkludera både intuition och analys i 
musikkunskapsinlärningen, men menar at analytisk kunnskap ska bygga på intuitiv och inte 
tvärt om. 
 
Positioner med stor vikt på praktisk kunskap i musik har enligt Varkøy förespråkats av bland 
annat musikfilosofer som Elliott och Small (1996). Denna syn på musikkunskap delas även av 
Dewey (2004) som menar att förutsättningen för ett kreativt och långsiktigt lärande är att man 
ständigt relaterar kunskapen till dess praktiska användning och dess nytta för eleven. Man kan 
dock hävda att Elliotts kunskapsinriktning fokuserar mer på uppträdande och Dewey på 
aktivitet och samspel. 
 
Mediepositionen liksom sångpositionen är inte framträdande i dagens svenska allmänna skola 
men är väl värda att nämnas eftersom den ena positionen, sång betecknar en position som kan 
sägas till viss mån gått ur tiden i svensk skolundervisning medan mediepositionen kan 
beskrivas som en position som är på framåtgående och kanske kan bli betydande i framtidens 
svenska skola. Här är IT och media en viktig byggsten i kunskapandet kring musik (1998).    
 
 
Läraren som kunskapsagent 
Nerland (2004) poängterar att undervisningen ska förstås som en produkt av lärarens 
förhållande till ämnet och den undervisningsform som ska tillämpas. Hon menar att 
undervisningsformen i praxis blir mycket starkt påverkad av vem som undervisar och vilken 
kunskapssyn denne har. 
  

Ulike lærere vil imidlertid praktisere faget på ulike måter i undervisningen, og dermed også 
forfekte ulike kunnskapskonstruksjoner. I likhet med i estetiske fagområder generelt er det i 
musikkfaget en tradisjon for at undervisningen forstås som et produkt av lærerens forhold 
til faget. I noen tilfeller kan man til og med få følelsen av at læreren ”er” faget og opererer 
som den sentrale kunnskapskilden i undervisningen. (2004:51) 
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Hon pekar på forskning som visar att två lärare med exakt samma läroplan i praxis utövar 
väldigt olika undervisning och menar att läraren ständigt gör didaktiska val som påverkar 
kunskapsgenererandet. De val man gör som pedagog verkar inkluderande på vissa 
kunskapskonstruktioner och samtidigt exkluderande på vissa.  
 

Didaktiske valg som eksempelvis angår musikalisk materiale og læringsaktiviteter, vil løfte 
frem visse kunnskaper som viktige og gyldige, mens andretenklige alternativer ekskluderes 
eller ikke fokuseres. Hva vil det si å ha en ”sunn klang” i utøvelsen av et blåseinstrument? 
Hvilke metodiske tilnærminger blir sett på som riktige for å utvikle pulsfølelse eller 
intonasjon? Handler musikalisk kompetanse først og fremst om å oppøve evnen til å 
oppleve musikk gjennom lytting, eller er det viktig å kunne utøve musikk selv? Hvordan er 
forholdet mellom å begrepsliggjøre kunnskap i musikk og å erfare den kroppslig? Hvilke 
musikksjangere og/eller verker bør få status som en felles kulturarv? (2004:51)  

 
En lärare blir i denna förståelse väldigt viktig för den kunskap som genereras i klassrummet. 
Nerland kallar därför läraren för kunskapsagent. (2004:54) En kunskapsagent är i Nerlands, 
liksom min, förståelse av fenomenet så förknippad med den kunskap som genereras att 
hon/han i sig alltid påverkar kunskapen liksom inlärningen av kunskap. Kunskapsagenten kan 
aldrig bli värdeneutral utan påverkar alltid med sin egen kunskapssyn kunskapsprodukten. 
 
Kunskapssyn   
Jag ska i denna studie fokusera på att måla upp en kunskapssynbild i relation till framför allt 
Bjørkvold och Den musiska människan (2005) och Reimer och A philosophy of Music 

Education (2003), men även Swanwick Musical Knowledge (1994) och Deweys Individ, skola 

och samhälle (2004) och de tankegångar som är framträdande i den kunskapssyn som 
förmedlas där. Jag har valt att fokusera på tre teman som utkristalliserats i dessa 
kunskapsfilosofier. Dessa är de samma som forskningsfrågorna i mitt syfte. Det vill säga; Hur 
ser man på ämnet; vad är legitimeringsgrundande för musikämnet och hur ser man på 
ämnesintegrering? Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive 
mindre viktigt? Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik? Jag 
vill därför i korta drag försöka beskriva det mest essentiella i dessa delar av 
kunskapsfilosofernas kunskapssyn.  
 
Den i musikpedagogisk diskurs mest framträdande delen av Bjørkvolds (2005) och Reimers 
(2003) kunskapssyn är kanske deras förhållande till musikämnets praxis. Skillnaderna som 
framträder hos dem är främst viken inställning man har till teori och praktisk tillämpning av 
musikkunskaper. Björkvold menar att praktiskt musicerande är överlägset teoretiska 
kunskaper. Han menar att teoretiska resonemang förhindrar en direkt kontakt med musiken 
och är negativt för kunskapsinlärningen. (2005:51) Han menar vidare att musik inte bör 
analyseras och intellektualiseras. (2005:49) Följdaktligen består en musisk musiklektion till 
stor del av praktisk gehörsbaserad musikundervisning. Liksom Dewey menar Bjørkvold att 
det är viktigt att utgå ifrån barnet och barnets intressen. Dewey menar att det är essentiellt för 
all undervisning att förankra kunskaperna i den verklighet som barnet lever i. (2004:107) 
Reimer ((2003), menar att teoretiska kunskaper är viktiga. Även Swanwick (1994) lägger stor 
vikt vid teoretiska och analytiska kunskaper.  
 
En annan viktig del av dessa kunskapsfilosofers kunskapssyn som blir framträdande i studiet 
av dessa texter är deras syn på ämnet och på ämnesintegrering. Björkvold (2005) och Dewey 
(2004) framhåller värdet av att integrera ämnen. Dewey är i sina texter mycket kritisk till det 
system i vilket skolan delat upp kunskap i olika ämnen. Han menar att allt hör samman och all 
kunskapsinlärning bör relateras till livet utanför skolan. Reimer är skeptisk till 
ämnesintegrering och menar att man i integrerad undervisning riskerar att eleven får sämre 
ämneskunskaper. (2003:233)      
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Ett annat framträdande drag i kunskapsfilosofernas kunskapssyn är deras syn på musikalitet 
och elevers förutsättningar att ta till sig kunkap. Swanwick (1994) definierar musikalitet som 
”sensitivity, control of materials, expression and form”. Ett ganska vitt begrepp som beskriver 
intuitiv men även analytisk kunskap. Reimer (2003) menar att musikalitet är ett 
mångfacetterat begrepp. Han diskuterar musikalitet utifrån Gardners syn på intelligens där 
musikalitet anses vara en specifik typ av intelligens. Till skillnad från Gardner menar Reimer 
(2003) att det finns många olika musikaliska intelligenser. Han anser att man kan vara 
begåvad i till exempel; komponering, framträdande, improvisering, lyssning, musikteori, 
musikvetenskap och musikpedagogik. De flesta människor har inte alla dessa musikaliska 
intelligenser, därför är det fel att betrakta musikalitet som ett enhetligt begrepp. Även han 
förespråkar dock en syn på musikalitet som progressiv och utvecklingsbar genom 
musikundervisning. Bjørkvold (2005) menar att alla människor är musiska, ett begrepp som 
inte kan beskrivas som musikalitet utan snarare som konstnärligt skapande och kreativt med 
stark betoning på upplevelse och ett mänskligt behov musik. (2005 s.215) Musik och lek är 
två sidor av samma mynt menar han. (2005 s.107) Han hänvisar i sin beskrivning av 
musikalitet till Gardners uppdelning av intelligenser. Han menar att alla inte har talang för 
musik, men alla har talang för någonting. (2005 s.143). Bjørkvold menar att barn är musiska 
nog att spela på gehör bara de knäcker koden och beskriver musiklärare som inte kan sin sak, 
dvs. inte kan spela på gehör vilka han menar har förlorat sin förmåga att utveckla gehör. 
Förmåga till att lära sig spela på gehör är alltså enligt Bjørkvold mer åldersrelaterat än 
personrelaterat. (2005 s.174-175) Dewey menar att det finns lika många begåvningar som det 
finns positioner att uppnå och arbeten att utföra. (2004 s.128) Han menar dock att samhället 
stimulerar fram begåvningar hos människor, vilket jag vill tolka som en syn på begåvning 
som till exempel musikalitet som utvecklingsbar. (2004 s.132) 

 

Forskning  
Jag kommer här att presentera vetenskapliga studier med relevans för uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor. Man har i dessa studier studerat hur musiklärarna valt att utföra 
undervisningen i praxis samt vilka legitimeringsgrunder de har för sitt ämne. I dessa 
undersökningar utgår forskarna ifrån ett förhållningssätt till lärarens kunskapssyn som 
essentiell för kunskapsbildningen –vad Nerland beskriver som ett kunskapsagentsfenomen- 
vilket också är grunden för min studie.  
 
Ralf Sandbergs doktorsavhandling från 1996 behandlar former för musikundervisning i 
Sverige utifrån samhälle och individer och den påverkan som dessa har på den. Syftet med 
studien var att undersöka grundskolans musikundervisnings yttre villkor och inre liv, att skapa 
analysmetoder för att undersöka faktorer som påverkar undervisningen i denna mening. Han 
undersöker vilka föreställningar lärare har om läroplanens mål i musik och hur 
musikundervisningen tar konkret gestalt inom de förutsättningar som skolan har för 
musikundervisningen. (1996:61). Sandbergs utgångspunkt var ”att skolans musikundervisning 
måste förstås som en del av skolans kunskapsorganisation med dess särskilda villkor och 
möjligheter”. (1996:71) I den empiriska delen av studien fokuserar Sandberg på att söka 
skapa insikt om lärares förhållande till sitt ämne. Han skriver: ”Mitt antagande är att en 
speciell bakomliggande grundsyn också färgar den inriktning och de mål läraren vill uppnå 
med sin undervisning.” (1996:97) Han menar att läroplanen är, och är menad att vara, relativt 
öppen för lärarens egna målsättningar varpå lärarens egna tankar för undervisningen blir i sig 
styrande. Han skriver att: ”Grundtanken är att läroplanens relativa öppenhet gör det möjligt 
för lärare att tolka läroplanstexten inom vida ideologiska ramar. Lärarnas intentioner är en del 
av styrningsprocessen.” Sandberg har bl.a. i sin undersökning kommit fram till fyra 
inriktningar på musiklärares inställning till meningen med musikundervisning. Dessa är; a) 
personlig och social utveckling; b) bestående värden och ideal; c) musikaliska kunskaper och 
färdigheter; d) musikalisk kommunikation och upplevelse.  
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Geir Johansens avhandling från 2003 behandlar även den musiklärares kunskapssyn i sitt 
ämne samt hur musiklärare tolkar sitt uppdrag som lärare i praxis. Detta gjorde han genom att 
undersöka implementeringen av en ny läroplan. (Norska L 97) Också Johansen menar att 
lärarens tolkning av sitt uppdrag starkt är färgat av dennes bakgrund och kunskapssyn. I likhet 
med Sandbergs studie undersöktes vilka legitimeringsgrundande ståndpunkter musiklärare har 
för musikämnet. De empiriska data delades i detta fall upp i kategorierna; 1) Musikcentrerade 
uppfattningar; 2) Kulturcentrerade uppfattningar; 3) Elevcentrerade uppfattningar; 4) 
Samfundsrelaterade uppfattningar. (Johansen 2003). Johansens empiriska data skilde sig från 
Sandbergs bland annat i det att han inte fann någon som emfaserade ämnets egenvärde som 
konstform som legitimeringsgrund för musikämnet. Johansen kom bland annat fram till att 
lärarna själva i hög grad konstruerar musikämnet. (2003:276) Han fann även att lärare, 
åtminstone under de första åren efter den nya läroplanen valde att tolka och implementera den 
på så vis att de kunde fortsätta undervisa på ungefär samma sätt som tidigare. Han fann också 
att en generell kompetensbrist hämmar lärare från att implementera en ny läroplan. Vidare 
fann han att de moment i läroplanen som läraren i fråga anser sig behärska dåligt prioriteras 
lågt. (2003: 366)    
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Metod  
Undersökningsmetod  
För att belysa mina forskningsfrågor har jag valt att göra sex enskilda intervjuer. Jag valde 
intervju som undersökningsform eftersom jag är intresserad av djupgående tankegångar hos 
läraren som kunskapsagent. Jag vill genom intervjuformen få möjlighet att komma nära 
respondentens livsvärld. (Kvale, 1997:32) Jag är dock medveten om att den kunskap som 
kommer fram i en kvalitativ intervju är intersubjektiv och påverkas av hela den aktuella 
intervjusituationen, inte bara vilka frågor intervjuaren ställer utan även till exempel på vilket 
sätt de blir ställda, i vilken följd och vilket förhållningssätt intervjuaren har till respondenten. 
Därför har jag ansträngt mig att skapa en avslappnad relation mellan mig och respondenterna. 
Jag har även i intervjusituationen haft för avsikt att ge informanten ett vänligt och respektfullt 
bemötande och utgått ifrån att respondenten är en sakkunnig, kompetent person på det område 
som samtalet ska bearbeta. 
 
Jag har valt att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. (Bryman, 2002). Jag har använt 
mig av tre temafrågor som alla har några underfrågor. Detta gjorde jag dels för att jag inte 
riktigt litar på min intuition att i den relativt pressade intervjusituationen komma på bra 
underfrågor och följdfrågor. Däremot gav jag under intervjuerna respondenten fritt spelrum 
för tankegångar som ledde ut ur frågan om jag upplevde tankarna som relevanta för 
undersökningen.  
 
Intervjuerna varade i ungefär en timme. Någon intervju varade längre. Jag upplevde det som 
viktigt att ta god tid på mig för att samtalet skulle få utvecklas och relevant information kunna 
genereras.  
 
Intervjuerna genomfördes på informanternas skolor utom i två fall. I det första fallet arbetade 
informanten på en skola utanför staden och själv erbjöd sig att träffas i den stad jag befann 
mig. Den intervjun genomfördes i hemmiljö. I det andra fallet ville informanten att intervjun 
skulle ske via telefon för att spara tid, vilket också gjordes.  
 
Mina ursprungliga intentioner var att spela in alla intervjuerna. En bandinspelning 
misslyckades dock, och några av respondenterna uttryckte ett obehag över att bli inspelad på 
band. När jag stängde av bandspelaren tyckte jag att jag fick en öppnare och mer givande 
intervjusituation. Jag beslöt då att göra resterande intervjuer utan bandspelare. Jag har därför 
vid intervjutillfället tagit god tid på mig så att jag närmast ordagrant kunnat skriva ner 
respondentens svar. Samma dag som intervjun genomfördes gjordes renskrivningen av 
intervjun för att få ett så korrekt renskrivningsresultat som möjligt.  
 
Jag har under intervjuerna inte noterat pauser eller stakningar och dylikt. Jag har heller inte 
valt att notera citat ogrammatiskt. Jag tycker att det har litet värde för de data som genereras 
att citera exakt i dessa fall. Jag är också övertygad om att stakningar och grammatiska fel 
påverkar läsarens uppfattning av uttalandet på ett för respondenten onödigt negativt sätt enligt 
Kvale (1997). Detta vill jag undvika.  
 
Den intervjumall som jag konstruerat och använt i intervjuerna har jag utformat med syfte att 
få fram skillnader mellan lärarna som eventuellt skulle kunna relateras till de olika 
kunskapssyner som presenteras i framför allt Bjørkvold och Den musiska människan (2005) 
och Reimer och A philosophy of Music Education (2003), men även i Swanwick Musical 

Knowledge (1994) och Deweys Individ, skola och samhälle. Kunskapssynen som 
framkommer i dessa texter inkluderar bland annat tänkande kring musikämnet, 
ämnesintegrering och musikalitet vilka jag också valt att koncentrera denna undersökning 
kring. Jag har valt att ställa frågor som ska belysa dessa frågeställningar från flera olika 
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infallsvinklar för att få fram en empiri som är väl underbyggd. Min intention var ställa frågor 
som inte är direkta men som syftar till att ge svar vilka avslöjar respondentens bakomliggande 
kunskapssyn. Jag har inte varit rädd för att ställa många frågor, utan ser mångfalden av frågor 
som en tillgång för att på ett för informanten rättvist sätt kunna tolka empirin. 
 
Urval 
Jag har begränsat mitt urval av informanter till en stad och näromliggande områden av 
praktiska skäl. I urvalsprocessen gick jag till väga så att jag kontaktade de skolor som finns i 
kommunen. Av dessa skolor fick jag ett antal namn. De första sex musiklärare som jag sedan 
kom i kontakt med på telefon deltog sedan i studien. Ingen av de tillfrågade tackade nej till att 
delta i studien.  
 
Två av informanterna är kvinnor och fyra är män. Det verkar som att könsfördelningen på ett 
ganska bra sätt representerar resterande musiklärarkår åtminstone i denna stad. Denna slutsats 
drog jag av de namn på musiklärare som lämnades till mig genom skolorna.   
 
Alla informanter har det gemensamt att de undervisar i grundskolan i musik. Flera av dem är 
inte utbildade musiklärare men har skaffat sig den kunskap de och deras arbetsgivare anser att 
de behöver på annat sätt än genom formell utbildning. Alla har de fått förtroendet att 
undervisa i musik. Jag har inte upplevt någon markant skillnad i kunskapsuppfattning eller 
kunskapsinsikt hos de informanter som saknar formell utbildning än de som har den. Överlag 
så har jag funnit att intresset för kunskapsrelaterade frågor är ganska stort bland alla lärare. 
Fyra av informanterna arbetar med de senare årskurserna i grundskolan. Två av dem arbetar 
med de yngre årskurserna. En av dessa två är även lärare på gymnasiet, men vi kom under 
intervjun överens om att fokusera på rollen som musiklärare i grundskolan när han svarar på 
frågorna. Alla namn är fingerade. Jag har valt att ge dem namn i bokstavsordning med syfte 
att om möjligt underlätta för läsaren att få en överblick över citaten i undersökningen.  
 
Amanda är musiklärare på grundskolan 4-9. Hon har inte formell lärarutbildning. Hon 
presenterar sig som positiv, idérik, inte rädd för att prova på nya saker.  
 
Bengt är musiklärare på grundskolan 4-9. Han har lärarutbildning, men håller på att skaffa sig 
formell kompetens även som musiklärare. Han presenterar sig som snäll, yr, och som en 
person som sällan säger nej.  
 
Cesar halkade in på musikläraryrket för många år sedan och har blivit kvar där. Han har 
tidigare arbetat som musiker. Cesar är musiklärare på grundskolan 4-9. Han presenterar sig 
som glad, humoristisk, allmänbildad och bred när det gäller musik. En egenskap som han 
värderar högt hos sig själv är att han vill ha bra resultat när han gör någonting både när det 
gäller sig själv och eleverna.  
 
David undervisar också i grundskolan, de senare årskurserna. Även han är under utbildning. 
Han presenterar sig som flexibel, lyhörd och rättvis.  
 
Erik är utbildad musiklärare och undervisar i de lägre årskurserna 1-7 i grundskolan. Han 
presenterar sig som intresserad av människor och människors utveckling. Inte specifikt barn, 
poängterar han, utan människor i allmänhet. Det är egentligen ingen större skillnad menar 
han.  
 
Fredrika är även hon utbildad musiklärare på grundskolenivå 1-7. När jag ber henne beskriva 
sig själv med några hos henne framträdande egenskaper säger hon att hon är en öppen, stark 
ledare, känslig och rättvis så gott det går.   
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Forskningsetisk aspekt 
Jag informerade alla informanter om att han/hon är anonym inför läsaren. Jag informerad 
också om att han/hon har rätt att när som helst avbryta samarbetet och dra sig ur 
undersökningen så länge uppsatsen inte hunnit färdigställas. Två informanter har bett om att 
få läsa uppsatsen i färdigt skick. Ingen av dem kände däremot att de hade behov av att läsa 
uppsatsen före tryckning.  
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Resultat 
Disposition 
Detta kapitel har jag valt att presentera i tre delar som behandlar de tre forskningsfrågorna. 
Forskningsfrågorna är: 1) Hur ser man på ämnet, vad är legitimeringsgrundande för 
musikämnet och hur ser man på ämnesintegrering? 2) Hur ser man på musikundervisningens 
praxis, vad är viktigt respektive mindre viktigt? 3) Hur ser man på musikalitet och elevers 
förutsättningar att lära sig musik?  
 
Hur ser man på ämnet; vad är legitimeringsgrundande för musikämnet och 
hur ser man på ämnesintegrering?  
 

Hur ser man på ämnet? 

Under intervjuerna uttryckte flera av lärarna spontant att musikämnet har en viktig roll i 
skolan och att de upplever att dess värde generellt underskattas. Amanda säger till exempel; 
”De estetiska ämnena har en viktig roll i skolan. Inte bara musik, utan alla estetiska ämnen. 
Det är en betydelsefull roll i skolan, lika viktig som matematik. (Amanda) Cesar säger att; 
”Det viktigaste är nog att hålla statusen uppe för musikämnet”. (Cesar) David uttrycker att 
musik är ett grundläggande behov hos människan när vi samtalar om syftet med musik som 
skolämne. ”Musik är viktigt för en människa. Det syns bara redan på att ett barn dansar redan 
innan det kan gå. Det behövs inget annat skäl till att ha musik”. (David) Fredrika uttrycker 
liksom Amanda och Cesar att musikämnet är viktigt och ”värt att kämpa för”. (Amanda)  
 

Vad är legitimeringsgrundande för musikämnet? 

När jag samtalar med lärarna om ämnets syfte så framträder några teman i lärarnas 
tankegångar. Dessa teman är; att få eleverna att känna glädje i musik; att förmedla något djupt 
mänskligt; att väcka ett intresse för musik; att stärka elevers självförtroende i musik; att ge 
energi till andra ämnen; att nå uppsatta mål; att lära eleverna att sjunga; att ge en god fostran; 
att förmedla en helhetssyn på livet. Den absolut mest utmärkande idén om syftet med 
musikämnet som framträder i intervjuerna är att förmedla glädje genom musik, eller som 
någon uttrycker det, att ha kul. Amanda ser det som hennes främsta uppgift som musiklärare 
att förmedla glädje i musiken. Även Bengt poängterar värdet av att få eleverna att känna 
glädje i musiken och återkommer ofta till vikten av detta i intervjun. Cesar påpekar också att 
detta är lika viktigt som ämneskunskaper. ”Jag vill ju naturligtvis att eleverna ska ha kul 
också. Det gläder mig mycket när man märker att eleverna tar med sig sångerna och sjunger 
dem ute i korridoren.” (Cesar) Fredrika tycker att det är viktigt att man har kul på 
musiklektionen. Musikundervisningen ska vara lustfylld säger hon. Även Erik trycker på 
värdet av att kunna njuta av musik.  
 
Nära uppfattningen att musikundervisningens uppgift är att förmedla glädje är meningen att 
man genom musikundervisningen förmedlar något djupt mänskligt till eleven. David säger till 
exempel: ”Musik är viktigt för en människa. Det syns redan på att ett barn dansar redan innan 
det lärt sig gå.” (David) Amanda säger bland annat att hon vill få eleverna att inse att musik är 
en del av livet. Fredrika beskriver musik och framför allt att uppleva musiken på djupet som 
något naturligt som vi i viss mån i vår stressade vardag tappat kontakten med. Hon säger: 
”Den naturliga musikupplevelsen är inte en självklarhet på samma sätt idag som det har varit 
förr. Förr kunde man sätta sig ned och lyssna på en LP-skiva. Idag övermatas vi med 
musikintryck. Egentligen lyssnar vi inte fast man hör musik överallt. Idag tror jag inte att de 
upplevelserna finns på samma sätt” (Fredrika) 
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Ett annat viktigt syfte som blivit framträdande under samtalen med musiklärarna är att väcka 
intresse för musik. Bengt och Fredrika säger båda att de vill få eleverna att bli intresserade av 
musik. David tycker också att detta är den viktigaste aspekten av musiklärarrollen. Han säger 
bland annat att det viktigaste i undervisningssammanhang är; ”Att väcka intresse, att eleverna 
vill komma. Annars funkar ju inget annat heller. Det behöver inte nödvändigtvis vara roligt 
jämt men det ska kännas motiverande.” (David) Erik uttrycker att man som lärare i musik har 
en uppgift att inspirera, att visa på vad man kan få ut av musik. 
 
Bengt och David talar även båda om vikten av att stärka elevers självförtroende i att våga 
musicera och tro på att de kan klara av det. Bengt säger till exempel att; ”Jag vill få elever att 
upptäcka att de klarar av saker. Jag vill få dem att prova på. Få dem att inse att de inte 
behöver vara världsbäst.” David uttrycker att många elever idag är väldigt duktiga i musik 
men att han framför allt känner för dem som han kallar medeleleverna. ”Jag vill att de ska få 
uppleva att musik inte är ett mysterium, att det inte bara behöver vara för en elit, för dem som 
redan kan mycket.” (David) 
 
Amanda tar upp att ett syfte med musikundervisningen ska vara att ge energi till andra ämnen. 
Hon säger ”Det är viktigt för de skoltrötta. Jag tänker speciellt på dem som går i nian. De har 
mycket att göra. Det blir ett andningshål.” (Amanda) Cesar menar att musikämnet ska vara 
bland annat ett ämne där man får en paus från de andra ämnena.  
 
Bengt pekar vidare på vikten av att lära eleverna att sjunga. Även Amanda talar om vikten av 
detta. Hon menar att detta är ett av målen som finns uttryckta i styrdokumenten för skolan och 
därför är mycket viktigt. Även Erik talar om värdet av att lära sig att sjunga. Alla kan 
utvecklas menar han. Det finns de som inte är så tonsäkra, men alla kan i viss mån träna upp 
sig. Alla kan i alla fall lära sig att tycka om att sjunga.  
 
Cesar och David tycker att det är speciellt viktigt att hjälpa eleverna att nå målen som 
styrdokumenten satt upp för musikundervisningen så att de klarar av att bli godkända i ämnet. 
Detta är enligt Cesar mycket viktigt. När jag frågar honom om vad han anser vara huvudsyftet 
med musikämnet svarar han att det om han ska vara ärlig är att hjälpa eleverna att få ett bra 
betyg så att de har en bra kompetens för fortsatta studier. När jag frågar om hans syn på 
musiklärarrollen talar han också om vikten av att ge eleverna goda förkunskaper för 
kommande studier och uttrycker sig så att han som musiklärare fått ganska bra feedback från 
estetlinjen vad gäller hans före detta elever. De kan mycket. Han beskriver det som att han vill 
ge en viss garanti för det han levererar till nästa skola. David uttrycker det som att det är 
viktigt att göra vettiga saker på lektionerna så att det är möjligt att nå målen. Han vill ge 
eleverna en allmänbildning i musik.  
 
Det finns även tankegångar som beskriver syftet med musikämnet som psykologiskt i den 
mån att det kan hjälpa eleven att utvecklas som människa på fler plan än rent musikrelaterade. 
David talar till exempel om att musikläraren har ett fostransansvar. Erik är på sätt och vis inne 
på samma tankegångar när han säger att för honom är det viktigaste syftet med 
musikundervisningen att få eleven att må bra. Cesar pekar på vikten av att eleven får social 
träning genom att sjunga. Han talar om nödvändigheten med att utveckla sociala förmågor till 
att klara av situationer som kräver det, som till exempel att söka jobb. Liknande tankegångar 
gör sig synliga i intervjun med Amanda. Hon säger till exempel att det viktigaste syftet med 
musikundervisningen för henne är att eleverna ska få fördjupa sig i sina egna intressen men 
ändå prova på annat och att de på så sätt ska kunna se ett sammanhang. Hon uttrycker även, 
när vi talar om musiklärarrollen att hon vill att eleven ska få upptäcka att musik är en del av 
livet.   
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Hur ser man på ämnesintegrering? 

I syfte att forma en bild av musiklärarnas kunskapssyn har jag även valt att samtala med dem 
om deras tankar kring ämnesintegrering. Detta tycker jag är en viktig aspekt av hur 
företrädare för den musiska respektive den estetiska positionen ser på kunskap i musik. Är 
ämnesintegrering något som musiklärarna upplever positivt eller negativt för ämnet och för 
den typ av kunskap som man vill förmedla till sina elever?  
 
Intervjuerna med musiklärarna har visat att alla de tillfrågade är positiva till viss integrering 
av musikämnet. Amanda säger till exempel; ”Jag är positiv till det. Jag pratade nyss med 
Engelskaläraren om att göra en Rockmusikal, eller rockshow tillsammans. Slöjdläraren 
kommer också att vara med.” (Amanda) Bengt uttrycker att det är jättekul att integrera musik-
ämnet med andra ämnen. Han beskriver ett lyckat projekt där man satt upp en musikal. Några 
av eleverna hade skrivit manus. Cesar har positiva erfarenheter av ämnesintegrering. Han 
nämner bland annat ett projekt tillsammans med SO-ämnet då man valt att inriktat sig på att 
under musiklektionerna sjunga till exempel sydamerikanska sånger under den period man 
behandlar Sydamerika på SO lektionerna. En annan positiv erfarenhet som han nämner är ett 
samarbete med bildämnet då man skulle rita en bild till den musik man lyssnade på under 
tillfället. Sedan satte man upp alla bilder på väggen i korridoren och eleverna fick gissa vilken 
låt som avbildats. David har stor erfarenhet av projekt då man integrerar ämnet och är ganska 
positiv till dessa. Det finns stora möjligheter säger han. Han berättar om det senaste projektet 
där man integrerat musik och SO och arbetat med musik från 50, 60, 70 och 80-talet.  Erik har 
inte så stor erfarenhet av formell ämnesintegrering i projektform men brukar, liksom Cesar se 
till att själv få in andra ämneskunskaper i musikämnet. Han pekar på vikten av att behandla 
innehållet i texter och att sjunga på olika språk. Han brukar även sjunga multiplikationstabells 
sånger med barnen. Fredrika har också positiva erfarenheter av integrering. Hon berättar om 
ett projekt där femmor och sexor hade ett temaprojekt om världsdelar. ”Vi hade till exempel 
ett tema om världsdelar. Det var sexorna som hade det. Det var jättebra. Det finns ju massor 
av olika teman som man kan använda sig av. Man försöker lägga det efter vad de läser i de 
andra ämnena. Man försöker knyta an till det de håller på med i andra ämnen.” (Fredrika) 
 
När det gäller frågan om varför ämnesintegrering är positivt kommer det fram att det skapar 
en önskad effekt av helhetstänkande hos eleverna samt att det kan vara något som eleverna 
upplever som roligt eller avkopplande eller självförtroendestärkande. Cesar, Erik och Fredrika 
talar om vikten av att eleverna får en helhetsbild av livet och skolämnena. Erik och Cesar vill 
båda få in de andra ämnena i sin musikundervisning för att skapa ett helhetstänkande hos 
eleven. Erik säger: ”Det är viktigt att visa att musik inte är särskiljt från andra ämnen. Det är 
viktigt att visa att det är en del av samhället. Allting hör ju ihop.” (Erik) Även Fredrika 
försöker i musikundervisningen att knyta an till de andra ämnena för att skapa ett 
helhetstänkande. Hon säger att ju äldre barnen är ju bättre är de på att förstå kopplingen 
mellan de integrerade ämnena. David beskriver integreringsprojekten som han och hans 
elever medverkat i som något som eleverna upplever vara roligt men själva kan ha vissa 
svårigheter att koppla samman med ämneskunskap. ”De flesta tycker att det är kul. Ibland 
säger elever –ska vi inte lära oss någonting, bara för att det är kul.” (David) Amanda ger inget 
spontant svar på syftet med integrering men svarar när jag frågat vad det ger eleverna att: 
”Om man inte är så haj på musik så kan man ju vara jätteduktig på att till exempel göra 
scenografin. Det ger dem en känsla av att alla kan göra någonting och bidra med något. Alla 
är lika viktiga. Det ger hopp.”     
 
De flesta lärare ser inte mycket negativt med att integrera musikämnet med andra ämnen i den 
ovan omtalade formen. Nedlåtande attityder från andra lärare för musikämnets betydelse, 
samt minskad tid för det egna ämnet nämns däremot som risker som gör att ämnesintegrering 
kan påverka kunskapsgenerering i musik negativt. David menar att en viktig variabel för att 
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ämnesintegrering ska fungera är att de andra involverade lärarna har respekt för ämnet som 
sådant; 
 

Det känns bra så länge det är en integrering. Då måste musiken finnas där för sin egen 
skull lika mycket som de andra. För att till exempel integrera bild så räcker det inte med 
att en elev gör ett omslag till ett SO-arbete… Vi har gjort det många gånger till exempel 
med svenska, So och musikpass. De som var med hade respekt för ämnet som sådant. Vi 
jobbade med 50, 60, 70 och 80-tal. Där gick det att få in mycket av musiken… Det är inte 
bra om det inte blir en ordentlig integrering, om musiken blir något slags tingeltangel.  
(David) 

 
Både Cesar och David talar även om svårigheter att hinna med det egna ämnet och nå de mål 
som är uppsatta om integreringen tar för mycket tid i anspråk eller ligger nära terminsavslut.  
 
Under intervjuerna kommer vi även att tala om idén om en mer omfattande integrering av 
musik i de olika ämnena. Ibland kommer informanten spontant in på det och ibland är det jag 
som tar upp frågan. Genomgående verkar det i alla fall som att lärarna har mycket svårt att se 
fördelar med den typen av ämnesintegrering. Man ser i första hand risker för att 
ämneskunskaper i musik blir lidande av ett sådant upplägg. Amanda kommer spontant in på 
frågan och uttrycker när vi samtalar om integreringsprojekt att; ”Det måste finnas rena 
musiklektioner också. Det ska inte vara integrerat med andra ämnen hela året.”(Amanda) 
Cesar utropar när jag ställer frågan om man inte skulle kunna integrera musik helt och få in 
det i de flesta andra ämnen att: ”Absolut inte. Tror du på Gud också, eller tomten kanske. Det 
är en utopi. Det är bra med ämnesintegration men det måste finnas en bas.” (Cesar) David 
uttrycker en liknande åsikt. ”Nej det tycker jag inte. Då blir musik ett kuttersmycke”. Han 
berättar om projekt som han varit involverad i och påpekar att han även brukar ha rena 
musiklektioner vilka han anser vara viktiga. Erik är rädd att musikämneskunskaper ska gå 
förlorade. Han säger: ”Det är farligt. Risken är att kvalitén försämras. Gärna integrering, men 
det får inte ske på bekostnad av musikämnet. Det är viktigt för ämnets status att det finns 
kvar. Men det är jättebra att man använder musik även i andra ämnen.” (Erik) Även Fredrika 
tror att en mer omfattande ämnesintegrering skulle vara en nackdel för inlärning av specifika 
ämneskunskaper. Hon svarar på frågan om vad hon tänker om idén att integrera musik så att 
de finns i alla ämnen istället för att vara ett eget ämne att: ”Då är jag rädd att man förringar 
musiken. Det är lätt hänt att övningsämnena får stryka på foten. Man får kämpa för sitt ämne. 
Det är bra att musik används i andra ämnen, men inte att det tas bort som ämne. Jag tänker på 
notering och rent musikspecifika saker, musiktermer och att till exempel kunna spela c-dur 
skala.” (Fredrika)  
 
Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive  
mindre viktigt?  
 

Vad är viktigt? 

Jag har valt att fråga musiklärarna om vad de anser ger kvalitet på musikundervisningen samt 
vad de brukar göra på musiklektionerna. Med detta eftersträvar jag att finna mönster i 
musiklärarnas tankegångar när det gäller vad som är eftersträvansvärda kunskaper i musik.  
 
Flera av de intervjuade talade om vikten av att läraren bör ha goda sakkunskaper i ämnet och 
att det är viktigt att eleverna får en bred kunskapsbas i ämnet. Amanda säger till exempel. 
”Det är bra att få med så många aspekter som möjligt av musikämnet i musiklektionen.” 
(Amanda) Man kan även se under andra delar av intervjuerna än under just denna fråga att 
mångfald och ämnesbredd är någonting som de flesta musiklärare anser vara viktigt för 
kvalitén i musikundervisningen. David vill ge eleverna allmänbildning i musikämnet men 
ändå kunskaper som är djupgående. Bengt och Cesar talar också om nödvändigheten att ha 
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bredd i undervisningen. Fredrika uttrycker att hon tycker att det är viktigt att eleverna får 
prova på lite allt möjligt på lektionerna. Erik är den enda som inte påpekar vikten av bredd i 
musikkunskapsgenereringen. Han talar hellre om värdet av att få elever att må bra, känna 
gemenskap med varandra och få dem att känna sångglädje. Kvalitet i musikundervisning är att 
man har en bra och varierad repertoar på de sånger man använder sig av. För att få denna typ 
av kunskap behöver eleverna ha en lärare som är en bra pedagog snarare än en med bra 
ämneskunskaper.  
 
Amanda tycker att det är viktigt att eleverna får analytiska kunskaper i musik. ”Eleverna 
behöver få reflektera över musik på olika sätt och redovisa på olika sätt.” (Amanda) Även 
Bengt tycker att detta är en viktig del i undervisningen. Han berättar att han ofta samtalar med 
eleverna och för diskussioner med dem om musik och musikens värde. ”Vad musiken har för 
betydelse kan vi prata om. Ibland gör jag en övning då man ska lyssna på tystnaden. Vad vore 
en film utan musik?... Hur tolkar man musik?... Vi gjorde till exempel en övning när de fick 
lyssna på Kristina från Duvemåla, Skördefest. Dom fick rita vad dom kände när de hörde 
musiken. Många hade ritat liknande bilder.” (Bengt) Cesar visar under intervjun kursmaterial 
som han själv sammanställt där bland annat analysuppgifter ingår. David och Fredrika lägger 
viss vikt vid teoretiska kunskaper, men nämner inte specifikt analys när de ska beskriva en 
typisk lektion.     
 
Cesar lägger stor vikt vid musikteori under sina lektioner. Han har skapat ett eget material för 
att kunna förmedla dessa kunskaper. Han är stolt över att hans elever har stor musikteoretisk 
kunskap när de går ut nian. Amanda har lagt teori och en praktisk teoridel som ett pass under 
varje musiklektion. Davids lektioner innehåller också musikteori till viss del. ”Rytmer och 
noter har vi ett långt pass i nian. Jag tänker att det måste jag nog försöka sprida ut mer 
eftersom det blir mycket sådant tråk i nian.”(David) Bengt nämner också musikteori som en 
viktig del i hans lektionsinnehåll, men även han säger att han sparar detta till årskurs nio. 
Fredrika tycker att det är viktigt med viss notkunskap, harmonilära och andra rena 
musikteoretiska ämneskunskaper. Erik är den som verkar lägga minst vikt vid musikteori. 
”Notation finns ju med nu. Det gjorde det inte förut. 94 var det inte med, men 2000 finns det 
med. Det är väl ok, det står ju inte hur mycket man ska kunna. Man kan ju ta upp det. Det kan 
ju vara nyttigt.” (Erik) 
 
Bengt, Cesar och Fredrika och David nämner musikhistoria, men det är möjligt att detta är ett 
moment som många av lärarna betraktar som teori och som därför, liksom analys av musik 
kan antas tillämpas i liknande utsträckning som beskrivit under föregående diskussion rörande 
musikteori.  
 
David beskriver att praktiska kunskaper i musik är något som han tycker är viktigt. Han säger: 
”Ska vi spela så gör vi det, ska vi sjunga så gör vi det. Det som är typiskt är väl att de oftast 
gör någonting. Dom är väldigt sällan bara mottagare, även om det händer att jag pratar och 
så.”(David) Amanda uttrycker att hon tycker att musicerande är viktigare än musikteori 
eftersom det är roligare för eleverna.  Bengt beskriver också sina lektioner som innehållande 
ganska mycket instrumentspel. Ofta delar han upp klassen i halv klass så att instrument och 
lokal ska räcka till för musicerande. Cesar använder också praktiskt musicerande under 
lektionerna och har en mycket bra uppsättning instrument i klassrummet. Hos Fredrika och 
Erik är tillgången till instrument något sämre. Ändå beskriver Fredrika sina lektioner som 
väldigt praktiskt inriktade. Detta är möjligt på grund av att hon alltid har halvklass. 
 

”Jag vet inte om jag har några typiska musiklektioner. Det beror på vad man ska göra. Alla 
ska ju sätta sig först, sedan instruerar man. Delar upp i grupper. Spelar olika instrument och 
rytminstrument. Grupparbeten. Det som är typiskt är att vi har samling före och efter 
lektionen. Det är lätt att det blir rörigt. Dom vill ju spela på trummorna och instrumenten… 
Momenten däremot kan vara typiska. Vi har alltid halvklass. Vi brukar dela upp gruppen så 
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att jag har en på bas och en på gitarr, två på synt, tre på trumsetet, det går bra i alla fall med 
de yngre barnen, och så ett gäng på sång. Sedan hoppar vi runt. Vi har ett stationssystem 
där alla får prova på allt. Däremot så sjunger man ju nästan varje gång. Även om vi pratat 
om Mozart så slutar vi med en sång.” (Fredrika) 

 
När Erik ska beskriva sina musiklektioner målar han en bild som innehåller mycket praktiskt 
utövande i form av framför allt sång och samspels lekar.  
 
David och Bengt talar om att de använder sig av musikskapande under musiklektionen. Detta 
gör de genom att låta sina elever lära sig skriva egna låtar eller text till redan färdiga melodier.  
 
Amanda och Cesar talar båda om värdet av att ha generella kriterier för musikämnet för att 
säkerställa kvaliteten på undervisningen och höja statusen på ämnet. Amanda berättar om ett 
forum som finns för stadens musiklärare med detta syfte. ”Det är på gång att höja statusen på 
musikämnet. Det finns ett forum för musiklärare i X. Vi träffades på ett 
skolformsövergripande forum och bestämde oss för att fortsätta med egna träffar. Där talar vi 
till exempel om detta. Vi försöker hitta generella kriterier för musikämnet. Det finns ju till 
exempel inga nationella prov vi kan använda oss av.” (Amanda)   
 

Vad är mindre viktigt? 

I ett sammanhang där man vill försöka utläsa en grupps kunskapssyn inom ett visst område, i 
detta fall musikämnet, så kan det vara intressant att inte bara titta på vad de berörda 
personerna sätter värde på utan även vad de värderar lägre i sammanhanget. Denna fråga har 
varit mycket svårare att få svar på än frågan om vad som är viktigt. Några tankar kring vad 
som är mindre viktiga kunskapsaspekter i musikundervisnings sammanhang har dock kommit 
fram. De musikkunskapsaspekter som framträder som mindre viktiga hos några lärare är 
notation, musikhistoria, kunskaper i medial musik och körsång.  
 
Amanda tänker att det är en stor risk med att lägga för stor vikt vid till exempel 
notationskunskap. Detta kan påverka eleverna så att de blir uttråkade och tappar intresset för 
musik. Samma sak gäller om man försöker tvinga elever att spela alla instrument eller spela 
blockflöjt. David säger inte att han tycker att musikteoretiska bitar är oviktigt men pratar 
liksom Amanda om dem som tråkiga för eleverna och något som han funderar på att sprida ut 
så att eleverna inte ska få lära sig allt i nian. Bengt vill inte svara på frågan om vad som är 
mindre viktiga aspekter av musikämnet men nämner musikhistoria och musikteori, där läraren 
föreläser istället för att de själva får praktisera kunskap som tunga och tråkiga för eleverna.  
 
David anser inte att IT är viktigt eftersom betygskriterierna inte talar om denna kunskap som 
nödvändig. Fredrika menar att ingenting är oviktigt men att IT prioriteras bort helt på hennes 
lektioner. Cesar nämner inte IT som något som ingår i hans lektioner. Bengt säger om IT att; 
”Vi har möjlighet till inspelning eftersom jag har egna grejer som jag skulle kunna ta med 
men jag har inte hunnit.” (Bengt) Erik skulle ta bort IT från kursplanen om han fick välja. Han 
menar att IT är något som barnen kan lära sig att hantera under sin fritid, men att musicera i 
en gemenskap går bara att göra i skolan.  
 
David anser däremot inte att sång i form av körverksamhet ingår i de kunskapsmål som 
styrdokumenten påvisar. Han menar att den typen av verksamhet inte i första hand gynnar 
eleven utan skolan som gärna vill ha lucia och skolavslutningsframträdanden.  
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Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik?  

Hur ser man på musikalitet?  

Denna fråga har liksom många andra gett många olika svar från varje lärare. Några svar som 
kommit fram har bland annat varit att ha bra gehör, att kunna sjunga rent, att ha lätt för att 
kunna lära sig att spela ett nytt instrument. Man kan även se att lärarna också har idéer om att 
musikalitet även kan betyda att man har en viss allmänbildning i musikkunskaper eller att 
man utvecklat musikalisk mognad. Någon lärare förklarar att han upplever begreppet som 
farligt.  
 
Amanda säger: ”Musikalitet kan vara massor av saker. Det kan bland annat vara att ha en bra 
känsla för musik. Man kan till exempel ha bra gehör. Man kan ha absolut gehör utan att kunna 
sjunga och spela. Jag har ett exempel på en tjej som har en otrolig förståelse för musik. Hon är 
verkligen musikalisk, men hon sjunger inte.(Amanda) Bengt svarar ungefär på samma sätt. 
Han säger: ”Det är svårt att definiera. Det är väl att man har musiköra, att man kan nynna. Det 
är de som har det gratis och inte behöver träna upp det”.(Bengt) Bengt berättar om ett 
exempel på en elev som han uppfattar som mycket musikalisk som aldrig spelat gitarr men 
lärde sig att spela Tears in Heaven på en vecka.  Cesar säger bland annat om musikalitet att: 
”Det är väl om man kan lite grann, inte det där stelbenta att allt måste vara på noter.” (Cesar) 
Erik beskriver sin uppfattning av begreppet så här: ”I första hand är det förmågan att härma, 
att tolka ljud, att urskilja och särskilja detaljer i musik. Det är också att uppfatta delar av 
helheten i musik.” 
 
Fredrika talar som de flesta andra om musikalitet som en gehörsmässig kvalitet men lägger i 
begreppet störst vikt vid att ha många musikaliska kunskaper. Hon säger: ”Mångfald tänker 
jag på då, att man kan få in många delar, att du kan höra om någonting är falskt eller rent och 
att du kan prestera någonting rent, om det nu är fiol eller sång. En fiolvirtuos kan vara helt 
borta på till exempel punk. Är man riktigt musikalisk då kan man så många olika delar av 
musik. Jag har ett exempel på en musikalisk kille, ett underbarn som spelar allt. Helt plötsligt 
spelar han barytonsax. Där snackar vi om musikalisk.” (Fredrika)  
 
Cesar tar upp att musikalitet även kan vara ett väl utvecklat sinne för att uppskatta musik och 
de kvalitéer som musik kan ha inom olika musik genrer.  
 
David uttrycker att han tycker att det är viktigt att inte betrakta musikalitet som något främst 
medfött utan tror att musikalitet framför allt kan övas upp. Men även han tror att liksom i 
idrott så har olika människor olika lätt för att öva upp förmågan. Han svarar på frågan om vad 
musikalitet är: ”Framför allt är det ett begrepp som jag aldrig använder för jag tror att musik 
som allting annat är lika mycket en träningssak som någonting annat. Vissa har helt klart 
bättre förutsättningar än andra däremot. Det är som med fotboll. Min kropp är inte byggd för 
elitidrott, men jag kan fortfarande spela i korpen”. (David)  
 
David menar också att musikalitet förmodligen handlar väldigt mycket om vilka intressen 
man odlat hemma. ”Påfallande ofta är de som har anlag uppvuxna i familjer där man håller på 
mycket med musik. Då kan man fråga sig om det beror på att de är musikaliska eller om det 
beror på att de fått träning.” (David)   
 
David uttrycker ett starkt motstånd mot, och till och med rädsla för, begreppet. Han säger: 
”Just det här att den är musikalisk och den inte är det, det ska man akta sig för. Jag hade 
väldigt dåligt gehör väldigt länge. Nu kan jag ta ut låtar på ett sätt som kändes magiskt på 
gymnasiet. Då hade det varit lätt att tro att jag är omusikalisk. Nu för tiden är det inte så 
enormt stor skillnad på oss.” (David) Även Bengt uttrycker att det kan vara en fara att bedöma 
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en elevs musikalitet. Han säger. ”Jag har hört föräldrar säga, var tyst, sjung inte. Då kan man 
ju inte träna upp någonting heller. Man kanske inte har haft den träningen bara.” (Bengt)  
 
David verkar vara den av informanterna som i störst grad betraktar musikaliteten som 
utvecklingsbar. Han säger på frågan om i vilken grad musikalitet kan utvecklas: ” I mycket 
hög grad. Det är ett hantverk i stor utsträckning.” Han menar dock att vissa har stor fallenhet 
beroende på att intresset är stort. Fredrika säger när vi diskuterar om i vilken grad musikalitet 
kan utvecklas att: ”En viss grad måste vara medfödd. En stor del är utvecklingsbar. Alla kan 
utveckla sin egen musikalitet, det är jag säker på. På en skala om någon föds med 2 och någon 
med 4 så kan man alltid utvecklas därifrån. Musikalitet är ju också erfarenhet, lite, inte 
enbart.” (Fredrika) Cesar säger i frågan: ”Lite grann är nog medfött. En del lär sig ju på en 
gång. Det beror mycket på intresset. Erik svarar: ”50-50 tror jag nog. Bägge delarna är 
betydelsefulla. Det kan tänkas att det behövs någon grad för att det ska kunna utvecklas. Men 
egentligen så kan man alltid öva upp musikalitet.” (Erik) Amanda förstod först inte vad jag 
menade när jag frågade om i vilken mån hon anser att musikalitet kan utvecklas men menade 
efter en stunds samtal att: ”Ja det kan man ju säga. Fler blir dugliga av övning var det någon 
som sa. Man kan ju lära sig att uppskatta musik. Alla har ju förmåga att utveckla högre 
musikalitet, absolut.” (Amanda) 
 

Hur ser man på elevers förutsättningar att lära sig musik? 

Tanken att musikalitet skulle kunna tränas upp är som föregående avsnitt visar inte en helt 
främmande tanke för de intervjuade. Samtidigt är den inte självklar för alla, åtminstone inte 
till en början. Detsamma gäller konsekvensriktigt även frågan om hur elever kan utveckla sin 
musikalitet. Denna fråga har jag försökt få svar på genom att fråga dels hur man tror att 
eleverna kan utveckla sin musikalitet på musiklektionerna samt hur man som lärare bemöter 
elever som upplevs som omusikaliska eller med lågt utvecklad musikalitet.  
 
Att träna gehöret är ett sätt att utveckla musikalitet som kommer fram i intervjuerna. Den 
huvudsakliga metoden för att öva upp gehöret är för de flesta av lärarna att sjunga. Erik säger 
att hans elever utvecklar sin musikalitet genom att de får sjunga, de får härma och göra nya 
upplevelser. Elever som har svårt med gehör kan man hjälpa att öva upp sitt gehör bland annat 
genom att välja sånger med små intervall även om det är en pedagogik som kan vara svår att 
använda i grupp menar han. Bengt och Cesar och David trycker speciellt mycket på vikten av 
att träna upp förmågan att sjunga för att utveckla sin musikalitet. David säger bland annat: ”Vi 
sjunger ju mycket” och menar att man hela tiden utvecklar sin musikalitet genom att sjunga. 
(David) Bengt svarar på frågan om hur han hanterar elever som han upplever har mindre 
utvecklad musikalitet att det är viktigt att det finns mycket utrymme till att sjunga. Amanda 
har inte funderat så mycket på hur hon gör för att eleverna ska utveckla sin musikalitet. 
Däremot så beskriver hon att hon i praktiken övar gehör med eleverna i stor utsträckning. När 
jag frågar om vad de brukar göra på hennes lektioner säger hon bland annat att hon brukar 
börja lektionerna med dels ett kort teoretiskt teoripass och sedan ett praktiskt teoripass. David 
brukar inte göra gehörsövningar under lektionerna, men tänker att det kanske skulle vara en 
bra idé. Detta måste dock ske på en ganska låg nivå för att inte skapa en känsla hos eleven av 
att inte klara av uppgiften och därmed motarbeta syftet med övningen.  
 
Bengt, Cesar och Fredrika menar också att eleverna tränar upp sin musikalitet genom att spela 
på instrument och att göra många varierade saker på lektionerna . Det första Cesar nämner när 
jag frågar om hur eleverna utvecklar sin musikalitet på hans lektioner är: ”Det blir ju på 
spellektionerna i bluesgrupp till exempel. En del frågar efter det, men det är för korta pass.” 
(Cesar) Fredrika säger: ”Jag tror att de gör det genom att prova på olika saker, att testa 
varierade saker.” (Fredrika) Bengt svarar att eleverna får öva upp sin musikalitet på hans 
lektioner genom att göra olika musikaliska övningar och genom att spela på instrument. 
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Cesar tar upp möjligheten att utveckla sin musikalitet genom att lyssna på musik. Han menar 
att elever som inte tränats i detta inte är tillräckligt musikaliska ännu för att kunna bedöma 
musikens kvalitet. Det första han tar upp när vi samtalar om i vilken grad musikalitet kan 
utvecklas är att man kan utvecklas genom att lyssna på musik. ”Jag tror definitivt att det kan 
utvecklas. Man kan lyssna mycket på musik. Jag lär mina elever att det är viktigt att inte säga 
att en viss musikstil är dålig. Man kan säga att det tycker jag inte om till exempel. Gör de det 
brukar jag säga att det där är inte ni tillräckligt musikaliska att bedöma. 
 
Fredrika tänker också att man kan hjälpa eleven att utveckla sin musikalitet genom att som 
lärare själv spela tillsammans med eleven. ”Man kan ju märka till exempel att det är svårt med 
rytmen när någon ska spela. Då kan man ju gå dit och spela tillsammans med barnet.” 
(Fredrika) 
 
Det finns också tankegångar om att musikalitet utvecklas av att man utvecklar ett intresse för 
musik. Amanda säger till exempel när vi talar om hur man hanterar elever som upplevs som 
mindre musikaliska: ”De får göra det de tycker om. Jag uppmuntrar dem i det de tycker om. 
Jag försöker få dem att behålla intresset för musik.” (Amanda) Cesar uttrycker också att han 
tror att elevernas musikalitet utvecklas av att de utvecklar ett intresse för musik. Han säger: 
”Det ska vara roligt fast det är tråkigt. Man kan ju berätta anekdoter till exempel. Det får inte 
bli mossigt.” (Cesar) Fredrika uttrycker samma sak när vi talar om elever med lägre 
musikalitet. ”Jag återkommer till det jag sa förut att det ska vara roligt” (Fredrika)  
 
Något som flera av lärarna talar om är vikten av att som lärare uppmuntra elever och att skapa 
en stämning i klassrummet som är tillåtande. David svarar på frågan om hur eleverna får 
utveckla sin musikalitet på hans lektioner: ”Framför allt så hoppas jag att jag kan ge dem en 
slags grundtrygghet att jag får höras och jag kan. För de som redan kan finns andra sätt att 
utvecklas.” (David) Cesar tar upp vikten av att få eleverna att uppmuntra och stödja varandra 
när vi talar om de elever som han uppfattar som mindre musikaliska eller med mindre 
utvecklad musikalitet. ”Du menar mumierna. Det är svårt. Jag försöker placera dem med 
någon som vågar. Jag peppar den som sitter bredvid att peppa sin kompis. Jag säger till 
exempel –vad roligt att se att det går bra för x. Försök peppa din kompis. Det tar mycket 
bättre när någon annan säger det än till exempel läraren eller föräldern. Man lyssnar mer på en 
annan röst.” (Cesar) Fredrika talar om att inte göra så stor affär av om man gör misstag och 
säger vidare: ”Det är viktigt att ha en stämning i klassrummet att det är tillåtet att misslyckas. 
Det ska vara ett tillåtande klimat, att man ska kunna göra fel, att man törs falla.” (Fredrika) 
Denna aspekt av musikalitetsutveckling kommer upp även för Erik när vi talar om hur man 
hanterar de som man upplever som mindre musikaliska. ”Det finns två grupper. En grupp 
märker det inte och lider inte av det. Dom kan tycka att det är roligt ändå. Dom som ligger fel 
kan ju faktiskt bli bättre och bättre. För en sångglad människa kan det ju ordna till sig. Den 
andra gruppen måste man uppmuntra.” (Erik)  
 
Flera lärare pekar på vikten av att behandla alla elever lika och att eleven behöver delta i 
musiken för att musikalitet ska utvecklas på ett bra sätt. Bengt säger att elever som är mindre 
musikaliska hanteras som de andra. Man ska inte göra så stor affär av ifall eleverna inte är så 
duktiga menar Fredrika. David tycker att det är viktigt att alla elever deltar i ämnet så att de 
har möjlighet att utvecklas. Han säger om hanteringen av dem som han uppfattar som mindre 
musikaliskt utvecklade att: ”Det är bara att försöka få dem med. I de allra flesta fall vet man 
ju inte om det beror på det eller att dom inte vågar. Jag accepterar i alla fall inte att någon 
skulle kunna ha en alltför låg musikalitet för att kunna delta.” (David)    
 
En annan viktig nyckel till att elevers musikalitet ska utvecklas menar några lärare är att akta 
sig för att sätta elever i pinsamma eller förnedrande situationer. Fredrika uttrycker att det är 
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viktigt att inte utsätta elever med lägre utvecklad musikalitet för saker som de inte klarar av 
för att de ska kunna utvecklas på ett så bra sätt som möjligt. ”Man kan ju också tänka på att 
inte utsätta det här barnet för att vara i en utsatt position, som till exempel att säga att det ska 
spela bas medan vi andra sjunger.” (Fredrika) Samma tankegångar har David som menar att 
man måste vara försiktig med till exempel gehörsövningar för dessa elevers skull. Erik talar 
också om detta tidigare när vi talar om vad som är den viktigaste aspekten av lärarrollen. ”Det 
är viktigt att ta eleven på allvar. Att visa att alla försök, alla spontana yttringar är bra. Det är 
så lätt att klämma till någon av bara farten. Det är så känsligt. Det är lätt att sabba för 
framtiden för eleven. Säg att de frågar nåt dumt till exempel, att man inte hakar på då och 
tycker att det är fånigt.” (Erik)  
 
 
Summering av resultat 
 
Hur ser man på ämnet; vad är legitimeringsgrundande för musikämnet och hur ser man på 
ämnesintegrering? Den vanligaste legitimeringsgrunden för musikämnet bland informanterna 
är att få eleverna att känna glädje i musik. Andra syften som utkristalliserats är att förmedla 
något djupt mänskligt, att väcka ett intresse för musik, att stärka elevers självförtroende i 
musik, att ge energi till andra ämnen, att nå uppsatta mål, att lära eleverna att sjunga, att ge en 
god fostran, att förmedla en helhetssyn på livet. Man kan se att några av lärarna ser ett behov 
av att framhålla ämnets värde. Ämneskunskaper upplevs av dessa lärare som mindre viktiga 
än andra av omvärld. Vad gäller ämnesintegrering finns en ganska stor enighet mellan lärarna. 
Alla tycker att musikämnet med fördel kan integreras men att integreringen inte bör utvecklas 
i sådan mån att ämnet förlorar en egen bas som någon uttryckte det. Musiklärarna menar att 
musikämnet behöver finnas kvar för att säkerställa att specifika musikkunskaper genereras. 
Fördelar med integrering ser lärarna i att eleven kan forma ett helhetsperspektiv på kunskapen 
som ska formas i skolan och livet. Nackdelar i kunskapsgenereringsprocessen kan uppstå 
menar alla lärare om integreringens omfattning blir alltför stor. Lärarna menar då att typiska 
ämneskunskaper går förlorade. 
 
Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive mindre viktigt? Man 
kan se att det finns vissa tendenser till att lärarna anser musikteorikunskaper vara tråkiga för 
eleverna. Det framgår också av intervjuerna att IT är lågt prioriterat, ofta till och med helt 
bortprioriterat bland lärarna. Intervjuresultaten visar att de flesta lärare anser att sakkunskap 
och mångfald i sakkunskapsbildningen i undervisningen är viktigt ur kvalitetsaspekt. Någon 
lärare trycker däremot mer på musikglädje och sångrepertoarkvalitet som viktigt.   
 
Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik? Intervjuerna visar 
att lärarnas tankar kring vad musikalitet är, är relativt likartade. De flesta kopplar ihop 
musikalitet med gehörsmässiga kvalitéer och kunskaper som till exempel att vara bra på att 
härma ljud i sång och att lätt kunna lära sig att spela. Någon menar också att musikalitet kan 
vara att ha en musikalisk bredd. En annan lärare upplever begreppet musikalisk som farligt att 
använda. Andra lärare uttrycker liknande tankar. Alla är ense om att musikalitet till en viss 
grad är medfött och till en viss grad kan utvecklas. Uppfattningen om hur stor del som kan 
utvecklas verkar däremot skilja till viss del. Någon ser på musikalitet som främst ett hantverk 
där alla kan utvecklas mycket medan någon menar att det kan hända att man kanske behöver 
en viss grundmusikalitet för att över huvud taget kunna utvecklas. Lärarnas idéer om hur 
musikalitet kan utvecklas sammanfaller i viss mån med varandra, men skiljer sig åt i vissa 
avseenden. Det viktigaste verkar för många av lärarna vara att man sjunger mycket för att öva 
upp sina gehörsmässiga förutsättningar. Likaså verkar många av lärarna anse att musikalitet 
utvecklas genom att man får spela olika instrument. Mångfald i undervisningen tas också upp 
som en viktig faktor i möjligheten att utveckla musikalitet. Någon föreslår till exempel att 
man som lärare kan hjälpa elever att utveckla sin musikalitet genom att som lärare själv spela 
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tillsammans med eleven. Det andra som nämnts i stor utsträckning är att speciellt för de som 
man upplever har en lägre musikalitet eller en lägre utvecklad musikalitet skapa intresse för 
ämnet. Något annat som några lärare talar om är vikten av att uppmuntra elever och att skapa 
en tillåtande atmosfär i klassrummet. Några lärare tycker att det är viktigt att behandla alla 
elever lika. Något annat som är viktigt för att eleven ska kunna utveckla sin musikalitet är att 
han eller hon inte utsätts för en pinsam eller förnedrande situation. 
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Analys 
Disposition 
I detta kapitel vill jag vidare analysera lärarnas kunskapssyn i relation till de filosofiska 
ståndpunkter som framställs i Bjørkvolds Den musiska människan (2005), Reimers A 

Philosophy in Music Education (2003), Deweys Individ, skola och samhälle (2004) och 
Swanwicks Musical Knowledge (1994). Liksom det förra kapitlet är detta disponerat på tre 
delar som vart och ett diskuterar lärarnas och filosofernas kunskapssyn i förhållande till de tre 
forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna är grundade på de tre teman som jag funnit 
grundläggande i den kunskapssyn som utkristalliserats i dessa texter. Dessa är; 1) Hur ser man 
på ämnet, vad är legitimeringsgrundande för musikämnet och hur ser man på 
ämnesintegrering? 2) Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive 
mindre viktigt? 3) Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik?  

 
Hur ser man på musikämnet, vad är legitimeringsgrundande för 
musikämnet och hur ser man på ämnesintegrering? 
 
Vilken åsikt lärare har om musikämnets syfte är kanske den vinkling av frågan om 
kunskapssyn som lättast belyser en lärares kunskapssyn. De svar som kom fram i intervjuerna 
handlade om att få eleverna att känna glädje i musik, att förmedla något djupt mänskligt, att 
väcka ett intresse för musik, att stärka elevers självförtroende i musik, att ge energi till andra 
ämnen, att nå uppsatta mål, att lära eleverna att sjunga, att ge en god fostran, att förmedla en 
helhetssyn på livet.  
 
Lärarnas uppfattning om musikämnets legitimeringsgrund är en vinkling av 
kunskapssynsfrågan som har studerats ingående av både Sandberg (1996) och Johansen 
(2003). Varkøys (1996) bok ”Varför musik” diskuterar musikundervisningens mening 
ingående.  Sandberg delar upp sina respondenters åsikter om ämnets legitimeringsgrund i fyra 
kategorier. A) Personlig och social utveckling, B) Bestående värden och ideal, C) Musikaliska 
kunskaper och färdigheter, D) Musikalisk kommunikation och upplevelse. Johansen har en 
annan vinkling på sin empiri och delar in dessa i Musikcentrerade uppfattningar, 
Kulturcentrerade uppfattningar, Elevcentrerade uppfattningar Samfundscentrerade 
uppfattningar. Varkøys (1996) indelning av musikfilosofers musik syn är; Idén om musik som 
väg till kunskap, Idén om musik som medel för bildning, idén om musikens socialt fostrande 
funktion, idén om barnet som skapande individ och idén om musikens konkreta nyttofunktion 
för andra skolämnen. Själv har jag valt att utifrån den empiri som jag insamlat dela upp 
musiklärarnas syften med musikundervisning i följande fyra kategorier: 1) Att ge eleven 
kunskap att njuta av musik, 2) Att ge eleven kunskap att tro på sin egen möjlighet att 
musicera, 3) Att ge eleven kunskap att musicera 4) Att ge eleven kunskap att underlätta andra 
delar av livet. 
 
1) Musikämnets syfte är att ge eleven kunskap att njuta av musik. Amanda Bengt, Cesar, Erik 
och Fredrika påpekar att de tycker att en viktig del av ämnets syfte är att förmedla glädje i 
musik. Nära glädjeargumentet är Davids och Fredrikas tankar om syftet att förmedla något 
djupt mänskligt och livsnödvändigt till eleven genom musik. Musiken är något som varje 
människa behöver för att må bra. Musiken hjälper oss att känna glädje. Detta är tankar som 
både Reimer (2003) och Bjørkvold (2005) starkt argumenterar för. Bjørkvolds filosofi kallas 
musisk och Reimers estetisk men båda framhåller denna del av musikundervisningens syfte. 
Reimer pläderar för vikten av att människan lär sig att förstå musik för att musiken ska få 
tjäna som en kanalisering av människans känslor. Bjørkvold argumenterar tvärtemot att 
känslor alltid kommer spontant genom musik. Musik kan inte analyseras och dissekeras, då 
förlorar den sin naturlighet. Här kan vi se att Reimer och Bjørkvold än en gång har ett 
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liknande syfte men olika utgångspunkter för hur detta ska uppnås. Därför är det heller inte 
underligt att alla lärare menar att detta är ett viktigt syfte med musikundervisningen. Kunskap 
att njuta av musik är ett syfte som både estetisk och musisk musikpedagogik kan ställa sig 
bakom. Mest tyngd lägger nog däremot Dewey (2004) och Bjørkvold (2005) på glädjen i 
musiken vilket kanske talar för att lärarna har antagit en mera musisk än estetisk inställning 
till ämnet på denna punkt.  
 
2) Musikämnets syfte är att ge eleven kunskap att tro på sin egen möjlighet att musicera. Att 
lärarna lägger stor vikt på att väcka intresse för musik och att de i så stor utsträckning ser det 
som det viktigaste argumentet för musikämnet talar också för att lärarna tänker i musiska 
banor. Det är viktigt att intresset kommer inifrån eleven. Deweys (2004) argument att eleven 
måste hämta inspiration från livet och kunskapens användbarhet för att motivera sig till 
inlärning ligger också centralt i detta tankesätt. Samma sak gäller Davids tankar att syftet med 
ämnet är att stärka elevers självförtroende i musik. ”Jag vill få elever att upptäcka att de klarar 
av saker. Jag vill få dem att inse att de inte behöver vara världsbäst… Jag vill att de ska få 
uppleva att musik inte är något mysterium, att det inte bara behöver vara för en elit, för de 
som redan kan mycket.” (David) Flera andra lärare ger uttryck för liknande tankar i 
diskussionen om begreppet musikalitet. Något som är intressant att reflektera över här är 
Davids övertygelse, liksom fler av de andra lärarna att gehörsbaserad undervisning - vilket 
Bjørkvold (2005) och den musiska traditionen förespråkar- kan skapa en rädsla och osäkerhet 
över den egna förmågan vilket i så fall skulle kunna motverka denna typ av inlärning.   
 
3) Musikämnets syfte är att ge eleven kunskap i att musicera. Bengt, Amanda och Erik talar 
om vikten av att eleven ska få lära sig att sjunga. Cesar och David talar om vikten av att nå de 
mål som styrdokument satt upp för skolan. Cesar menar att hans elever får en bra grund av 
musikkunskaper som kommer att hjälpa eleverna att gå vidare till estetiska utbildningar på 
gymnasienivå. David vill ge eleverna en allmänbildning i musik. Fredrika talar liksom flera 
andra lärare om vikten av att få prova på många olika instrument. Denna syn på syftet med 
musikämnet finner man också i både Bjørkvolds (2005) och Reimers (2003) syn på musik-
undervisning. Skillnaden i detta sammanhang mellan Bjørkvold och den musiska traditionen 
och Reimers och Swanwicks (1994) syn på den allmänna musikundervisningen är att 
Bjørkvold tror på elevens inneboende inlärningsförmåga medan Reimer och även Swanwick 
(1994) till viss del tror på att skapa förståelse för att musicera också genom att tillhandahålla 
kunskapen genom teoretisk undervisning och analys. Detta gör att den musiska traditionen i 
mycket större utsträckning inte använder sig av teori för att ge eleven kunskap att 
musicera.(1998:170) Det verkar dock relativt tydligt att många av lärarna när de talar om att 
lära eleven att sjunga, att nå målen, att ge eleven en allmänbildning i musik är mera inne på 
Reimers tillvägagångssätt i kunskapsgenereringen, dvs. att man tillhandahåller teoretiska 
kunskaper för att skapa förståelse för att utveckla kunskap i att musicera. När de intervjuade 
lärarna talar om att lära sig sjunga och bli säkrare på att sjunga talar de både om att träna 
eleven att sjunga rent och att sjunga av glädje, vilket talar för en dubbel syn på kunskap i att 
musicera.  
 
4) Musikämnets syfte är att ge eleven kunskap att underlätta andra delar av livet. Det finns 
också flera argument i musiklärarnas svar som pekar på att musikämnet kan ha fler syften än 
de rent musikrelaterade. Sådana exempel är att stärka kunskapsgenereringsprocessen i andra 
ämnen, och att fostra eleven till en bra människa. 
 
När det gäller att stärka kunskapsgenereringsprocessen i andra ämnen tar Amanda till 
exempel upp att ett syfte för musikundervisning för henne är att eleverna kan få en 
andningspaus i de andra ämnena. Hon är dock noga med att poängtera att detta inte för henne 
gör ämnet mindre viktigt. David säger i samma fråga: ”Jag tycker inte om argumentet att vi 
ska läsa musik för att bli bättre i matte. Man säger inte tvärt om fast det är lika sant.” (David) 
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David syftar här till teorier som bland annat Antal Lundström (1996) argumenterar för att 
musikkunskap ska vara nyttigt för utveckling av den logiska tankeförmågan.  Det som David 
tar upp och tankar kring det kom inte upp spontant som positivt med någon annan av 
informanterna, vilket på ett sätt kanske kan vara något förvånansvärt eftersom att det är ett 
relativt känt tankesätt. Här kan man se en parallell till Reimer i Davids tankegångar. Reimer 
refererar i sin bok till en studie av Winner-Hetland som behandlar detta.  
 

Throughout the report, the authors stress that arts education cannot and should not be 
justified on the basis of its contributions (few and meager) to academic learnings. But the 
need  to be vindicated- to be given a “hard” (scientific) rather than “soft” (philosophical) 
justification for existence- is so great among art educators, thirsting for respect, that any 
excuse for acceptance is likely to be embraced even if demeaning to their art. The authors 
say, in their introduction, “Studying the arts should not have to be justified in terms of 
anything else. The arts are as important as the sciences: they are time honoured ways of 
learning, knowing and expressing.” “Amen” I think when I read this (although I am 
grateful, as well, for any other positive effects studying the arts might have). (Reimer 
2003: 64-65)  

 
Bjørkvold uttrycker en mer positiv inställning till tänkandet kring musikens värde för andra 
ämnen. I samma mening är han också positivt inställd till att som legitimeringsgrund för 
musikundervisningen även inkludera karaktärsdaning vilket han menar är en grundläggande 
tanke inom den musiska traditionen.   
 

Idén om musikens avgörande betydelse för människans karaktärsdaning och 
tankeförmåga är lika gammal som västvärldens kultur. För musikhistoriker är det känt att 
Platon sin lära om etos avhandlar musikens fundamentala och systematiska påverkan på 
människan och som grunden för bildandet av staten. För oss ligger både Goethe och 
Pestalozzi närmare i tiden. Bägge är framträdande talesmän för en musisk uppfostran och 
understryker vikten av sång och musik för att förädla karaktären och påtagligt stimulera 
ämnesundervisningen. Musiken skapar glädje och gör verklig nytta, menar Goethe. 
(2005:139) 

 
Både Erik och Fredrika ligger nära dessa filosofers sätt att tänka om musisk karaktärsdaning 
när de säger att det viktigaste syftet med musikundervisningen är att eleven ska må bra. Cesar 
är också inne på att se musikundervisningen som karaktärsdanande eller fostrande av elevens 
personlighet även om han inte lika tydligt menar att karaktärsdaningen syftar mot den 
musiska. Han menar att man genom att musicera tillsammans tränar den sociala förmågan för 
att känna sig trygg i och klara av svåra situationer senare i livet som till exempel en 
anställningsintervju. Fredrika menar att eleven behöver lära sig att se på livet som en helhet 
och att musik är en del av en helhet. Detta är i grunden en mycket Deweistisk (2004) tanke. 
Allt hör samman och eleven behöver se sammanhanget med det verkliga livet i motsatts till 
skollivet för att få en sund kunskapsbild. Johansen (2003) hittade i sin undersökning ingen 
som hävdat att höjande av moral hos eleven är ett syfte till musikundervisning, men här kan 
man se att det bland dessa informanter finns argument som åtminstone ligger väldigt nära 
detta. Den platonska idén om att musiken i sig själv renar och höjer moral kanske inte riktigt 
passar in, men ligger nära.  
 
Man skulle kunna hävda av denna empiri att musikämnets syfte enligt lärarna inte främst är 
att ge eleven kunskap om sitt musikkulturarv eller om andra musikkulturer. Detta är kanske 
att hårddra det hela men det kan dock vara intressant att lägga märke till att ingen av 
informanterna i likhet med Johansens nämnde att en del av syftet med musikundervisningen 
skulle kunna vara att förvalta ett kulturarv. Detta kan man dock argumentera finns inskrivet i 
målen. Både Cesar och David hävdar att de tycker att syftet med undervisningen är att 
eleverna ska nå målen. Följdriktigt kan man anta att detta syfte till viss mån finns inbakat i 
dessa svar. Det kan vara av intresse dock att notera att detta inte är något som kommit upp 
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spontant och som man av den anledningen inte kan tolka som något för lärarna särskilt 
framstående syfte med musikundervisningen. 
 
Flera av lärarna är mycket angelägna att under intervjun speciellt påpeka musikämnets värde. 
De upplever att det finns en tendens i samhället, bland kollegor och andra att värdera 
musikämnet som lägre i status än andra ämnen. Ett exempel på detta är Amanda som känner 
att det är viktigt att påpeka att musik är ett lika viktigt ämne som matematik. Ett annat är 
Fredrika som uttrycker att man får kämpa för övningsämnenas plats i skolan. Ett tredje är 
David som också uttrycker att han upplevt att andra lärare inte har respekt för musikämnet. 
Varkøy, (1996) som skrivit en historisk och ideologisk översikt över filosofiska 
kunskapssynsinriktningar menar också att detta är en vanligt förekommande känsla hos 
musiklärare. Han öppnar sin bok Varför Musik med följande ord:  
 

Mitt intryck är att människor, som arbetar inom musikområdet som utövare, skapande eller 
förmedlande, ofta är frustrerad på grund av omgivningens bristande förståelse för värdet av 
detta arbete. Det är en situation som de otvivelaktigt delar med många andra yrkesgrupper, 
kanske speciellt inom de övriga konstnärliga ämnesområdena, men också inom 
professioner där ”produktiviteten” är svår att mäta med socialekonomernas måttstock. 
(Varkøy 1996: 9) 

 
Musikens värde i samhälle och skola är något som de studerade kunskapsfilosoferna likaså 
framhäver. Bjørkvold (2005) menar att människans väsen är musiskt dvs. kreativt skapande 
och musicerande. Han anser att musikundervisningen har en mycket viktig uppgift i dagens 
skola och borde utökas.  
 

I vår tid möter vi också inflytelserika personer, till exempel tysken Carl Orff och ungraren 
Zoltán Kodály, som har makt att påverka i kraft av att vara ledande kompositörer, 
musikpedagoger och musikpolitiker. Inte oväntat har det nu gjorts försök med utökad 
musikundervisning i flera centraleuropeiska länder, där musiken ses som en kraft som 
genomsyrar hela skolans arbete. Och det har visat sig ge goda resultat. (2005:139) 

 
Reimer (2003) menar i liknande mening att musik är essentiell för den estetiska människans 
känsloliv. Han menar att musiken är en viktig del av skolans kunskapsbas och att dess värde 
borde stärkas i skolans värld speciellt bland lärarna själva.  
 

The impact the profession can make on society depends on the quality of the profession’s 
understanding of what it has to offer that might be of value to society. There is a continuing 
need for a better understanding of the value of music and the teaching and learning of it…it 
would be difficult to find another field so active, so apparently healthy, so venerable in age 
and widespread in practice and at the same time so worried about its inherent value. 
(Reimer 2003: 2) 

 
Värdet av musik och en övertygelse om att musikens värde generellt är underskattat i 
samhälle och skola verkar vara något som både Bjørkvold och Reimer samt de tillfrågade 
lärarna i studien kan skriva under på.  Skillnaden mellan Bjørkvold och Reimer ligger i hur 
skolan praktiskt ska implementera musikkunskap i undervisningen. Bjørkvold menar att 
elevers allmänna musik-kunskaper ska ökas genom att man integrerar musikämnet i hela 
skolans värld i ett ämneslöst kunskapsfält. (2005:139) Reimer menar att ett sådant tänkande är 
ytligt och att det negativt kommer att påverka inlärning av ämneskunskaper i musik i skolan. 
Istället anser han att ämnet som sådant behöver uppgraderas till ett basämne i skolan och att 
den kunskap som ska genereras bör definieras för att säkerställa kvalitén på inlärningen. 
(2003:5,11)  Hans bok A philosophy of Music Education (2003) är bland annat ett försök att 
definiera ämnet och de kunskaper som bör läras in i den allmänna musikundervisningen. Han 
menar att det är risk att eleverna lämnas outbildade i musik. (2003:233) Flera av de 
intervjuade lärarna verkar dela Reimers syn på ämnet musik. Ingen av lärarna tror att 



25 

integrering av musikämnet på det sätt som Bjørkvold förespråkar skulle vara positivt. Flera av 
lärarna efterfrågar starkare riktlinjer för ämnet för att stärka ämnets och kunskapsgenereringen 
i ämnets kvalitet. Amanda berättar om ett forum för lärare i staden där frågan om hur man 
definierar de kunskapsformande delmoment som man anser bör ingå i musikundervisningen.  
 

Det är på gång att höja statusen på musikämnet. Det finns ett forum i X. Vi träffades på ett 
skolformsövergripande forum och bestämde oss för att fortsätta med egna träffar. Där talar 
vi om detta. Vi försöker hitta generella kriterier för musikämnet. Det finns ju till exempel 
inga nationella prov eller så som vi kan använda oss av. (Amanda) 

 
Å andra sidan är det tydligt att alla lärare också är positiva till att till viss del integrera 
musikämnet. Man kan utläsa en mycket positiv inställning till viss dels integrering hos 
lärarna. Många lärare vittnar om positiva erfarenheter av integreringsprojekt. Man kan också 
utläsa av intervjuresultaten att alla lärarna till viss del delar Deweys (2004) och Bjørkvolds 
(2005) syn på kunskap som del av en helhet och att några aktivt försöker implementera detta 
tankesätt hos eleverna. Många av lärarna påpekar vikten av en helhetlig livskunskaps- 
konstruktion. Erik uttalar sig om syftet med integrering av skolämnena. ”Det är viktigt att visa 
att musik inte är särskiljt från de andra ämnena. Det är viktigt att visa att det är en del av 
samhället. Allting hör ju ihop.” (Erik) Om inte kollegor visar intresse av att arbeta integrerat 
söker de själva upp information om vad som försiggår i övriga ämnen för att kunna ge 
eleverna en helhetlig livs kunskapsbild. Både Erik och Cesar har erfarenhet av att på eget 
bevåg integrera andra ämneskunskaper som matematik och SO i sitt ämne.  
 
Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive 
mindre viktigt?  
En närmare granskning av vad lärarna anser vara kvalitet i undervisningssammanhang och 
vad de säger att de gör på lektionerna visar en annan sida av musiklärarnas kunskapssyn. 
Resultatet från intervjuerna visar att många av lärarna tycker att det är viktigt med en bredd 
som innefattar sakkunskaper, analys och musikteori liksom praktisk musicerande. 
 
Man kan av intervjuerna utläsa att musikteori används flitigt åtminstone i de äldre 
årskurserna. Erik är den enda som uttrycker att han går igenom dessa moment väldigt 
sparsamt. Han säger att det finns ju med i målen, man kan ju nämna det, det kan ju inte skada. 
Fredrika däremot som också arbetar med barn i årskurs 1-6 tycker att detta är en ganska viktig 
del undervisningen. Amanda, Bengt, Cesar, David och Fredrika beskriver musikteori som ett 
moment som är en relativt stor del i deras musikundervisning, detta trots att vissa av dem, 
(David och Amanda till exempel) samtidigt uttrycker att musikteori kan upplevas som en 
tråkig kunskapsdel för eleven. Flera av lärarna talar om att de tycker att det är en viktig del av 
musikundervisningen att eleverna får analysera musik inte endast verbalt utan även skriftligt. 
Amanda, Bengt och Cesar uttrycker detta speciellt. Amanda som uttrycker att hon tycker att 
ett viktigt syfte för musikundervisning är att eleverna ska få en andningspaus från de andra 
ämnena är den som verkar ha mest teoriundervisning, åtminstone mest frekvent. När hon 
beskriver en typisk musiklektion säger hon att hon startar varje lektion med dels ett teoretiskt 
pass och sedan ett praktiskt teoripass för att sedan övergå till att praktiskt musicera. Även 
Cesar som också är mycket teoretiskt inriktad både vad gäller ämnets legitimeringsgrund och 
musikundervisningspraxis tycker att det är bra att se på musikämnet som en rekreativ 
återhämtning från andra ämnen.  
 
Minst lika vanligt och viktigt i musikundervisningen verkar praktiskt musicerande vara. Det 
finns vissa tendenser i resultatet från intervjuerna som pekar på att praktiskt musicerande för 
de flesta lärare är en viktigare del av lektionerna än den teoretiska. De flesta lärare utom Erik 
lägger stor vikt vid teoretisk kunskapsinlärning men ägnar mest tid till praktiskt musicerande. 
Eventuellt kan man tolka Cesars beskrivning av musiklektionen som något mera 
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teorikunskapsbaserad än de andra. När lärarna ska beskriva sina lektioner beskriver alla 
lektioner med mycket aktivt spelande, speciellt på moderna instrument. Alla lärarna har 
instrument som elgitarrer, elbas, syntar och trummor. Dessa verkar användas flitigt. Det som 
de flesta lärare trycker mest på däremot när det gäller det aktiva musicerandet är sång.     
 
Lärarna tycker alltså att det är viktigt med både teoretisk och praktisk kunskap. Detta är en 
syn på kunskap som lärarna inte delar med Bjørkvold.(2005) Bjørkvold menar att musik ska 
lekas fram. Att försöka förklara musik skapar en onödig distans till musiken och till livet. 
Musiken är inte ett objekt och ska inte analyseras och teoretiseras. ”Afrikanen avvisar därför 
alla försök att behandla musiken lika skrämmande som västerlänningen gör; se den som ett 
objekt som kan analyseras, dissikeras och stoppas i fack /…/ Musiken förlorar sin mening, sitt 
syfte och sin betydelse om den avskiljs från själva livsprocessen.” (2005:53) Reimer å andra 
sidan anser att det är utvecklande att kunna se på musik även som ett symboliskt system för 
beskriva den och föra den vidare ungefär som språket och skriftspråket.  
 

We have transformed an entirely inner process into an outer symbolic system that so 
closely corresponds to the form and shape and dynamic interrelations that previously 
existed only inwardly as to seem to us to be identical with what transpired within us… 
Writing a thought down does not just mean that we have been enabled, by doing so, to 
separate it out of the ongoing stream so that it now has been material (substantive, 
embodied). The incredible power and utility of written thought lies in enabling us, in 
addition, to think reflectively about the thought itself… A thought that is clearer is a 
thought that has been improved. It is better than the thought in its unclear, muddled state. 
(Reimer 2003:91) 

 
Reimer menar däremot inte att detta är den enda form av kunskapsinlärning som bör tillämpas 
i musikundervisningen utan delar lärarnas syn på att praktiskt kunskapande är mycket viktigt. 
Han definierar sin syn på estetisk musikundervisning med 8 punkter varav den första 
beskriver förhållandet till praktisk tillämpning av musik. ”Aestetic education strives to be 
both convincing philosophically and useful across the entire spectrum of applications to the 
teaching and learning of music. It attempts to wed theory with practice.” (2003:10) 
 
En liknande kunskapssyn som innefattar både teoretisk/analytisk kunskapsbildning och 
praktisk/aktiv har Swanwick som här beskriver en skola med en mångfacetterad kunskapssyn 
i positiva ordalag:  
 

Musical learning in these schools took place through multi-faceted engagement: singing, 
playing, moving, listening to others, performing in different size groups, integrating the 
various activities we associate with music. Those teachers responsible for bringing this 
about saw their job as teaching music through an instrument, not just teaching the 
instrument. They understood that musical knowledge has several strands, different layers of 
analysis; and they left space for intuitive engagement- where all knowledge begins and 
ends. (Swanwick 1994 s. 145)  

 
Kanske kan man hävda att den sammansatta bilden av dessa lärare är att de har en 
kunskapsbild som är gränsöverskridande och komplementär eller som Gustavsson uttrycker 
det dialogisk.  
 

Ett fruktbart förhållande mellan olika former av kunskap kunde vara dialogiskt, vilket 
innefattar förmågan att öppna sig för den tolkning av verklighet och praktik som ligger i 
olika former av verksamheter. Det kunde uttryckas så att ett demokratiskt 
kunskapssamhälle bygger på ett ömsesidigt erkännande av olika former av kunskap. 
(Gustavsson 2004 s.7) 
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Sandberg kom fram till att kunskapssynen varierar hos lärarna beroende på vilken åldersgrupp 
de undervisar. Han fann att i årskurs 1-3 verkar musikundervisningens syfte främst vara att ge 
eleven avkoppling från övriga ämnen. I årskurs 4-6 menar han att undervisningen är inriktad 
på att stärka gruppen och att skapa gemenskap. I årskurs 7-9 anser han att ämnet varierar 
mellan praktiskt och teoretiskt betonad kunskapsinriktning. (1996:254) Sådana tendenser kan 
urskiljas även bland de lärare som intervjuats i denna studie. Erik som endast undervisar 
yngre barn är den som lägger minst vikt vid teoretiska kunskaper. Däremot kan man inte se att 
Fredrika som också undervisar yngre barn, främst mellanstadium passar in i denna 
tolkningsmodell. 
 
Sandberg skriver i sin avhandling att han funnit att media-musik används i högre grad bland 
de äldre årskurserna 7-9, han har också funnit att musikskapande är vanligare i dessa årskurser 
än tidigare. (1996 s.253) Bland lärarna i denna undersökning kan man se liknande tendenser. 
Erik som undervisar yngre barn säger att han undviker media musik. Vad det gäller media- 
musik har både Reimer (2003) och Bjørkvold (2005) en positiv inställning till användningen 
av moderna icke klassiska genrer i musikundervisningen. Båda vänder sig emot vad de menar 
är ett elitistiskt tänkande kring genre som gynnar västerländsk klassisk musik. (2005) 
(2003:248-249) 
 
Swanwick målar upp framtidens möjligheter att komponera musik med hjälp av IT som nu 
börjar bli verklighet. Notationskunskaper skulle i och med IT kunskap kunna bli mindre 
nödvändiga. (1994:166)  Detta verkar lärarna inte bejakat ännu. Det verkar vara väldigt 
vanligt att lärarna hoppar över IT i musikundervisningen. Detta gäller både lärarna i de högre 
åldrarna och lärarna i de lägre. Amanda däremot säger att flera av lärarna i staden planerar för 
en gemensam musikstudio. David berättar att han spelat in eleverna vid ett tillfälle och Bengt 
att han har funderat på det. Det verkar som att denna kunskapsbildningsmetod är på 
framåtgående men ännu inte har hunnit etablera sig bland de praktiserande lärarna. Kanske är 
detta ett sådant fenomen som Johansen beskriver i sin avhandling. Han menar att en generell 
kompetensbrist hämmar implementeringen av en ny kursplan och att lärare prioriterar bort det 
de själva behärskar dåligt. (2003:276, 366) Kanske är detta också ett exempel på det Johansen 
fann i sin studie, att läraren i viss mån väljer att tolka kursplanen så att han/hon kan fortsätta 
att undervisa ungefär som förut.  (2003:257) IT är ju ett moment som är relativt nytt i 
kursplanen för musik.  
 
Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik?  
 
Lärarna verkar i första hand associera till musikalitet som en intuitiv förmåga som till 
exempel att ha ett bra gehör eller att ha lätt för att lära sig att spela ett nytt eller flera nya 
instrument. Det har också visat sig att det för någon lärare kan uppfattas som musikalisk 
bredd samt som en förmåga att urskilja kvalitet genom lyssning. 
 
Som resultatet visar är de flesta lärare ense om att musikalitet framför allt är en intelligens och 
kunskap som handlar om att ha ett bra gehör som visar sig i att man kan sjunga rent, eller att 
man enkelt kan lära sig att spela olika instrument.   
 
Cesar menar att musikalitet är när man har talang att spela utan att behöva noter. Att spela på 
gehör är något som Bjørkvold hävdar att barn kan lära sig själva om de bara ges möjlighet att 
prova. Han menar inte att alla barn naturligt kan spela på gehör men att barn till slut knäcker 
koden om de får spela på gehör. (2005:174) Ingen av de andra lärarna har uttryckt en liknande 
kunskapssyn när det gäller gehör. Däremot menar David och Fredrika att det kan finnas en 
stor fara i att utsätta barn med större svårigheter för gehör för situationer de inte behärskar. 
David med flera menar också att det är farligt att dela in personer i musikaliska eller inte 
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musikaliska efter vilken förmåga de har till gehör eftersom att man riskerar att stämpla ett 
barn som omusikaliskt så att det förlorar sin tro på att det kan utvecklas. 
 
Några lärare, som Amanda, David och Erik menar att gehör kan tränas upp. Det vanligaste 
svaret på hur elevens musikalitet kan utvecklas på lärarens lektioner är att man sjunger 
mycket och på det sättet tränar upp förmågan till gehör och förmågan att sjunga rent. Man 
anser även att spel på instrument utvecklar elevernas musikalitet. Åsikten att musikalitet kan 
och bör tränas upp och kan utvecklas genom undervisning kan kopplas till Reimer. Han säger 
till exempel: ”Music education should help individuals achieve whatever potentials they have 
to be musically intelligent- able to fully experience musical satisfaction -in whatever way they 
chose.” (2003:199) Ingen av lärarna menar att musikalitet endast handlar om medfödd 
förmåga. Ingen av lärarna menar heller att alla skulle ha samma möjligheter att utvecklas 
musikaliskt. Däremot verkar graden av hur mycket man tror att musikalitet kan utvecklas 
variera. David verkar vara den som mest tror att musikalitet är en fråga om att utvecklas. Han 
säger att musikalitet i mycket stor grad är utvecklingsbart. Det är i mycket ett hantverk säger 
han. Erik är den som är mest tveksam till elevens möjligheter att utveckla sin musikalitet även 
om han också efter en kort reflektion tror att musikalitet kan utvecklas. Han menar däremot 
först att det möjligtvis kan hända att det kan behövas ett visst grundmått av musikalitet för att 
man också ska kunna utvecklas.     
 
Fredrika vill även innefatta musikalisk bredd och allmänbildning i begreppet, vilket också 
måste tolkas som en uppfattning som beskriver musikalitet som utvecklingsbart. Detta är inte 
en syn på musikalitet som direkt går att återfinna varken hos Bjørkvold, Dewey, Swanwick 
eller Reimer. Men som diskuterat tidigare menar Swanwick och Reimer att alla elever bör få 
ta del av många olika typer av kunskap för att utvecklas musikaliskt. (2003:10) (1994:88-89)  
 
När Amanda talar om musikalitet menar hon att olika elever kan ha musikalisk talang för 
olika saker. Hon säger: ”Det kan vara massor av saker. Det kan vara att ha en bra känsla för 
musik. Man kan till exempel ha bra gehör. Man kan ha absolut gehör utan att kunna sjunga 
eller spela. Jag har till exempel en tjej som har en så otrolig förståelse för musik. Hon är 
verkligen musikalisk, men hon sjunger inte.” Hennes tankar påminner om Reimers när han 
beskriver de olika musikaliska intelligenserna. ”Composing, performing, improvising, 
listening, music theory, musicology and music teaching each call on a particular yet related 
way to demonstrate intelligence.” (2003:199) 
 
Cesar beskriver musikalitet delvis som en förmåga att urskilja kvalitet genom att ha tränat upp 
sin lyssningsförmåga. Detta är en tanke som ligger nära Reimer syn på lyssning och att 
förmågan att lyssna och analysera bör tränas upp.(2003:10) Swanwick beskriver kunskaps-
processen som beroende av analys av andras eller det egna stycket eller framträdandet för 
utveckling av den intuitiva musikkunskapen. (1994:43) Bjørkvold (2005) anser inte att 
lyssning och analyserande av det lyssnade utvecklar elevens musikalitet. Han anser istället att 
analys hämmar eleven och förhindrar en musisk inställning till musik.  
 
Några av lärarna diskuterar även psykologiska och sociala aspekter i utvecklingsprocessen i 
musikalitet. David, Fredrika och Bengt talar speciellt om vikten av att skapa en atmosfär i 
klassrummet som är tillåtande för misstag och att inte bedöma elever som musikaliska eller 
omusikaliska efter deras förmåga till gehör. Flera av lärarna talar om risker med att utsätta 
elever för saker som de inte klarar av och menar att detta kan förhindra att eleverna utvecklar 
sin musikalitet. Liknande tankar går att finna hos Bjørkvold -även om han inte specifikt talar 
om utveckling av musikalitet- som menar att en tillåtande atmosfär är essentiell för en musisk 
tillämpning av musikutövning. Rädsla hämmar musikglädjen. (Bjørkvold 2005 s.199)  
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Summering av analys 
Hur ser lärare på ämnet musik, vad är legitimeringsgrundande och hur ser man på 
ämnesintegrering? De argument som jag funnit är starkast för legitimering av musikundervis-
ning bland dessa lärare har jag delat upp i fyra legitimerings kategorier: 1) att ge eleven 
kunskap att njuta av musik, 2) att ge eleven kunskap att tro på sin egen möjlighet att musicera, 
3) att ge eleven kunskap att musicera 4) att ge eleven kunskap att underlätta andra delar av 
livet. Det är tydligt att musikämnet är något som många av musiklärarna upplever som 
undervärderat. Lärarna vill värna kunskap i musik och anser utifrån sitt kunskapsperspektiv 
att det bästa sättet att är att stärka musikämnet som sådant i skolan. De upplever liksom 
Reimer (2003) det viktigt att dels stärka den allmänna uppfattningen av musikämnets värde, 
dels, åtminstone för några, att höja kvalitén i undervisningen genom att musiklärare kommer 
överens om vad som är viktig kunskap och vad som bör läras ut. Man kan likaså se att lärarna 
influerats av tankegångar som liknar Deweys (2004) och Bjørkvolds (2005) när det gäller att 
förmedla en helhetlig kunskapsbild till eleverna där ämnen går in i varandra och samverkar.  
 
Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive mindre viktigt har 
undersökts genom att fråga lärarna vad de gör på musikundervisningen, vad de prioriterar bort 
och vad de anser vara musikalisk kvalitet i undervisningssammanhang. Det är möjligt att se 
att lärarnas kunskapssyn som den visar sig i praxis har en stark betoning på att både praktik 
och teori är viktig kunskap och tillsammans kompletterar varandra för att hos eleven forma en 
mångdimensionerad kunskapsbild. Det verkar som att man i praxis varierar teori och praktik i 
hög grad men att den praktiska, musicerande delen överväger. Man kan av detta hävda att 
lärarna står närmare de musikpedagogiska tankar som Reimer och Swanwick förespråkar i 
denna fråga. Eventuellt skulle kunna hävdas att Erik har en kunskapssyn som ligger längre 
ifrån Reimer och Swanwick och mera åt Bjørkvolds musiska perspektiv eftersom att han 
värdesätter elevens välmående, gruppmusicerande och glädje i musikundervisningen högre än 
teoretiska kunskaper. Cesars kunskapssyn är i detta fall den som man eventuellt kan hävda 
ligger längst från Eriks eftersom han så starkt betonar formella kunskaper och i första hand 
fokuserar på sakkunskap. Någon tydlig kunskapsbild är däremot svår att måla upp eftersom 
lärarna i mycket bär på en starkt varierande och blandad kunskapssyn.  Man kan även se att IT 
är nytt för lärarna och har förmodligen inte hunnit bli ett ämnes moment som lärarna anser 
vara viktigt. 
 
Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik? Lärarnas syn på 
musikalitet verkar framför allt vara att musikalitet är att ha ett bra gehör eller förmåga att lätt 
kunna lära sig att spela. Det har också visat sig att det för någon lärare kan uppfattas som 
musikalisk bredd samt som en förmåga att urskilja kvalitet genom lyssning vilket främst kan 
relateras till tankegångar från Reimer och Swanwick. Alla lärare anser att musikalitet går att 
utveckla i likhet med Reimer. Bjørkvolds tanke på gehörsbaserad musikkunskapsinlärning 
verkar inte vara en tanke som slagit igenom hos dessa lärare. Någon varnar tvärtom för att 
gehörsspel kan göra elever osäkra och tappa tron på sin egen förmåga. Däremot menar lärarna 
att elevens gehör tränas upp av att sjunga mycket. En annan lärare talar om olika sorters 
musikaliska intelligenser, tankegångar som klart kan relateras till Reimers filosofi. 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att den empiri som kommit fram i dessa intervjuer 
pekar på att lärarnas tankegångar om musikalitet kan relateras till Reimers tankegångar i 
större utsträckning än man kan se att de kan relateras till exempel Björkvold.  
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Diskussion 
Resultatdiskussion 

Läraren som kunskapsagent 

Att läraren i musik har stort inflytande på den kunskap som skapas i klassrummet råder det 
stor enighet om. Nerlands (1998) teori om läraren som kunskapsagent är inget perifert 
tankesätt. Reimer (2003), Swanwick (1994) och Bjørkvold (2005) beskriver alla en värld där 
lärarens kunskapssyn är essentiell för undervisningens utformande. Att läraren har speciellt 
stort inflytande i ämnen som musik är en relativt vedertagen ståndpunkt. Läraren utformar 
ofta sitt material själv. Flera av lärarna har beskrivit att de själva skapat sitt läromedel. 
Johansen och Sandberg beskriver det också i sina avhandlingar.  
 
I sin avhandling som bland annat beskriver implementeringen av en ny kursplan argumenterar 
Johansen att många olika kunskapssyner kan göra sig synliga hos en och samma lärare 
(2003:14) detta har jag också funnit i min studie. Johansen (2003) menar också att kursplanen 
har en kunskapssyn. Lärarens egen kunskapssyn konstrueras då i förhållande dels till den egna 
förförståelsen som vuxit fram genom erfarenhet och genom studier och samtidigt i relation till 
kursplanen och dess underliggande kunskapssyn.  Styrdokumenten i sin tur är också de 
influerade av olika inriktningar skrivna av människor med varierande förförståelse och 
kunskapsinriktning.  
 
I vilken mån kursplanen är grundad på en specifik kunskapssyn och i sådant fall vilken är en 
fråga som inte ryms inom denna studie. Det jag däremot kan konstatera är att lärarna som 
säger sig följa den i stor mån gör så. Jag kan också konstatera att lärarnas kunskapssyn som 
den visar sig i ord och handling, teori och praktik, har en värdegrund som är influerad från 
olika kunskapsperspektiv. 
 

Ämnet musik 

Vad gäller synen på ämnet och ämnets legitimeringsgrund kan man se att undervisningen är 
influerad av tankegångar som liknar Deweys (2004) och Bjørkvolds (2005) och den musiska 
traditionens. Det är viktigt för lärarna att utgå ifrån elevens intresse och egna förutsättningar 
för att undervisningen ska lyckas och för att kunskapen som bildas ska vara bestående. 
Lärarnas syn på ämnet vad gäller integrering av ämnen verkar också vara influerat av Dewey 
och den musiska traditionen vilken Bjørkvold företräder i denna studie. Lärarna anser att 
integrering av ämnet är mycket positivt. Skolan bör förmedla en helhetssyn på livet så att 
eleverna kan utvecklas till hela, musiska människor. Man kan även konstatera att i synen på 
ämnet så har också Reimers filosofi på många plan slagit igenom i dessa lärares förståelse av 
kunskap. Lärarna vill liksom Reimer (2003) stärka ämnet och gränserna runt det. Man tycker 
inte att en omfattande ämnesintegrering av musikämnet vilket Bjørkvold (2005) förespråkar är 
positivt. Anmärkningsvärt många av lärarna i denna studie beskriver att de saknar riktlinjer 
för ämnet, samt att man önskar förmedla en bred kunskapsbas till eleverna som inte enbart 
bygger på aktivt musicerande utan även på teori och analys. Kanske är denna kunskapssyn 
mer utbredd i denna stad än i andra eftersom dessa lärare träffas och diskuterar bland annat 
vikten av att skapa generella riktlinjer för ämnet och de moment som ingår i det.  
 

Praxis 

Också när man närmare studerar lärarnas utsagor om musiklektioner i praxis finner man en 
generell tendens till kunskapssyn som är influerad från flera håll. De flesta lärarna inkluderar i 
likhet med Reimers (2003) och Swanwicks (1994) filosofi teori såväl som praktisk kunskap i 
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lektionen. De är endast en av lärarna som uttrycker att han inte lägger särskilt stor vikt vid 
teoretisk kunskap. Han är också lärare för de lägre åldrarna vilket ganska troligt påverkar hans 
val av upplägg av lektionerna när det gäller just teori. Man kan även se att lärarna även när det 
gäller musikundervisningspraxis också är influerade av Dewey (2004) och Bjørkvolds (2005) 
filosofier. Man bör utgå från barnets intressen. Att hitta en mening med det man ska lära sig är 
för Dewey essentiellt för att kunskapen ska bli bestående. Barn lär sig bäst av att praktisera 
kunskap. Mycket aktivitet är bra för inlärningen. (Dewey) Man bör musicera mycket 
(Bjørkvold). Denna del av undersökningen kan jag däremot önska att jag hade fått möjlighet 
att gå djupare in i, kanske genom observationer, eller andra typer av frågor för att kunna måla 
upp en bättre och mer heltäckande bild av.   
 

Musikalitet 

En närmare studie av lärarnas syn på musikalitet visar att förståelsen för kunskap också här är 
influerad av flera olika kunskapsinriktningar.  
 
Den musiska traditionen tror jag har påverkat lärarnas syn på musikalitet på många plan. En 
ny inställning till barnet och eleven som en musisk varelse med ett mänskligt behov av att 
spela och sjunga tycker jag att man kan utläsa i lärarnas syn på eleven, vilket i sin tur 
ofrånkomligt har en direkt koppling till lärarnas syn på musikalitet. I gårdagens skola såg man 
på musikutövning som något som skulle skötas av dem som hade begåvning för det. Dagens 
lärare vittnar fortfarande om föräldrar som bär på denna syn på musikutövning och som 
omedvetet försöker överföra den till sina barn. Alla lärare som ingår i denna studie motsätter 
sig däremot, i högre och lägre grad förvisso, en sådan syn på eleven och på musikalitet. Man 
har en inställning till eleven som är mer inriktad på elevens musikupplevelse, elevens 
musikaliska självförtroende och elevens musikpraktiserande än till att framställa musik som 
på bekostnad av eleven på dessa plan är musikaliskt välljudande. Musikkunskapande ska utgå 
ifrån eleven och dess intresse för ämnet och dess glädje i ämnet. Detta tror jag att vi har den 
musiska och traditionen, samt den progressiva rörelsen som Dewey företräder att tacka för i 
mycket. 
     
Reimer (2003) pläderar också för en skola som tillhandahåller alla elever musikundervisning. 
I detta är dessa rörelser inte så olika. Både filosofernas och lärarnas syn på elevernas 
möjlighet att ta till sig musikkunskap verkar visa övertygelsen att alla har möjlighet att lära 
sig musik. Eventuellt kan man hävda att Reimers syn på musikalitet är den som tydligast 
framträder i denna undersökning eftersom lärarna liksom Reimer överlag verkar anse att 
musikalitet är en intelligens som går att utveckla det vill säga att musik är en kunskap som för 
eleven till stor del är utvecklingsbar. Någon lärare ligger närmare Reimer i detta. Jag tyckte 
att det var intressant att se att Cesar till exempel ansåg att musikalitet kan utvecklas genom att 
lyssna på musik. Mitt första intryck av hans uttalande att han brukar säga till elever som 
fördömer vissa genrer att de inte är tillräckligt musikaliska för att avgöra det var att detta är en 
ganska hård lärare som klankar ner på elevernas musikalitet. Ser man uttalandet i dess 
situation däremot, nämligen att han försökte förklara för mig att musikalitet är något man kan 
utveckla bland annat genom att lyssna på musik och lära sig förstå musik blir uttalandet lite 
lättare att förstå. Jag tyckte också att det var intressant att se att lärarna även bar på 
tankegångar om att musikalitet kan ta sig olika uttryck så som Reimer beskriver det. Amandas 
uttalande att musik kan vara så mycket, vissa kan sjunga och vissa är duktiga på att förstå 
musik osv. tycker jag är ett mycket bra exempel på detta.   
 

Polariseringsproblematiken 

Det finns som studien också visar många likheter mellan de i undersökningen inkluderade 
filosoferna. Tydligt är att alla brinner för att musikkunskap ska bli en viktig del i 
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folkbildningen. Detta gäller såväl den musiska traditionen som Reimer (2003) och Swanwick 
(1994). Likaså verkar man vara överens om att alla barn ska ha tillgång till att musicera och 
leva ut sin mänsklighet genom musik. I ämnessynen finns stora olikheter, men syftet är 
detsamma. Musik är till för alla. Musik bör värdesättas. Både Reimer (2003) och Bjørkvold 
(2005) motsätter sig starkt den polarisering som ofta tar sig uttryck i den musikpedagogiska 
debatten och som skapas av musikfilosofiska kritiker men också av filosofiernas användare 
och utövare. Det är inte särskilt långsökt att reflektera över om kritikers polarisering av 
tankegångarna kanske i slutändan kan bli filosofiernas fall. Grundtanken i en filosofi kan vara 
god, men dess kritiker och utövare förvanskar och förändrar idéerna, självklart egentligen 
med tanke på att vi alla läser texter utifrån det perspektiv vi själva har och utifrån den 
förförståelse vi själva bär på. Dewey (2004) framhåller det som ett problem för den 
progressiva rörelsen att utövare misstolkar syftet med hans filosofi. Han menar att hans 
pedagogik har missförståtts av utövare som drar teorierna så hårt att de slår över. I detta 
tillstånd skapas då ett behov av att reformera och den goda grundtanken går förlorad. De 
intervjuade lärarna i denna studie däremot tycker jag har lyckats ta till sig olika delar av olika 
filosofier och blanda dem på ett ganska bra sätt. En stor anledning till detta är förmodligen de 
styrdokument som faktiskt finns, vilka jag upplever efterföljs i en större grad än jag före 
studiens början hade föreställt mig.   
 

Musikämnets värde 

Att lärarna verkar ha ett så stort behov av att försvara sitt ämne och att man visar en sådan 
rädsla för tankegångar om en mera utbredd integrering av musikämnet är ju inte särskilt svårt 
att förstå. Musik är ju vad man valt att ägna sitt liv åt i stor grad. Ser man på deras 
erfarenheter av att musikämnet blir nedvärderat i lärarkåren generellt blir detta ännu enklare 
att förstå. För att en musisk syn på ämnesintegrering skulle kunna införas i skolans värld 
måste alla lärare och all ämnesplanering, inte bara musiklärarna och musikämnet skolas i 
musiskt tänkande. Dit har Bjørkvold fortfarande en lång väg att gå.  
 
Något annat som jag reflekterat över under denna studie angående hur högt kunskaper i musik 
värdesätts inte bara av kollegor utan även av skolledning och författarna av styrdokumenten 
för musikundervisningen är att lärarna många gånger tillverkar sitt eget material. Vad ger det 
för signaler till lärarna att det inte finns kursmaterial som ska täcka de kunskaper som ska 
läras in? Vilken kunskapssyn vittnar detta om att skolpolitiker och andra ansvariga har när det 
gäller vikten av musikkunskaper i förhållande till andra kunskaper som till exempel 
matematik? Samma sak gäller tillgången på instrument i skolorna som verkar vara relativt 
godtycklig enligt lärarna själva och som verkar variera mycket, till stor del beroende av hur 
duktiga förhandlare de olika musiklärarna råkar vara. Vad säger det om skolledning och 
skolpolitikers kunskapssyn och vikten av en fullgod musikundervisning? 
 
Andra reflektioner som jag haft under studiens gång berör legitimeringsgrundande 
tankegångar kring ämnets status. Johansen (2003) tar i sin avhandling upp tendensen i 
skolvärlden som även dessa lärare ger uttryck för att ämnen med ett tydligt pedagogiskt eller 
nyttotänkande, till exempel hantverksämnen och musik beskriver sig själva som teoretiska 
och akademiska ämnen i kampen om status och resurser. Reimer (2003) tar också upp detta 
och motsätter sig det. Samtidigt är han tillsammans med Swanwick (1994) den i denna studie 
som pläderar för en mer teoretisk grund för ämnet och att ämnet bör innehålla många 
teoretiska moment såväl som praktiska. Från ett annat perspektiv kan man plädera för att det 
är fel att försöka höja ämnets status genom att argumentera för att musik är positivt bland 
annat för utveckling av det logiska tänkandet. Dessa argument är värda att reflektera över. 
Samtidigt kanske det är så att de som för fram dessa argument inte är ute efter att i första hand 
höja ämnets status av ekonomiska och liknande själ. Kanske är det för att man älskar sitt 
ämne, att man verkligen är övertygad om att teori också ger mig en större förståelse för hur 
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jag ska implementera musikkunskaperna i min kropp för att sedan med min intuition kunna 
spela, eller att man verkligen tror att musikkunskaper hjälper mig att bättre förstå matematik 
och tvärt om. Både Swanwicks och Reimers teorier är i min förståelse uttryck för denna tanke.  
 
Nielsen hävdar att det i musikpedagogisk debatt finns en tendens till att se ett behov att som 
han säger skapa ”en mer varaktig bas för musikämnet”. (1998:283) Flera av lärarna verkar se 
ett sådant behov. Man vittnar i intervjuerna om nätverk som bildats i denna stad och kanske 
också i andra där detta behov diskuteras och utvecklas till konkreta lösningar. Framtiden får 
visa vad som blir resultatet av detta.  
 
Metoddiskussion 

Giltighet och tillförlitlighet 

Syftet med undersökningen är att undersöka och måla upp en gemensam bild av några 
musiklärares syn på kunskap i musik. De tre forskningsfrågor jag valt för undersökningen är; 
Hur ser man på ämnet; vad är legitimeringsgrundande för musikämnet och hur ser man på 
ämnesintegrering? Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive 
mindre viktigt? Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik? Jag 
redovisade först empirin från intervjuerna med utgångspunkt från dessa frågor. Likaså 
analyserade jag resultaten med utgångspunkt från dessa frågeställningar. Den teoretiska 
utgångspunkten var ganska omfattande och ett större fokus har lagts på Reimer och Bjørkvold 
än på Swanwick och Dewey. Detta var också min ursprungliga mening. Jag har inte gått in för 
att kartlägga de enskilda informanternas kunskapssyn. Detta var heller aldrig min mening. Jag 
har däremot framställt en gemensam bild av informanternas kunskapssyn som jag upplever 
har influenser från samtliga betraktade teoretiska perspektiv och som varierar även inom varje 
enskild lärares privata kunskapssyn. 
 
Jag har under presentationen av informanterna och analysen av presentationen varit noga med 
att inte använda citat på ett sätt som jag känner mig tveksam till att läraren skulle godkänna. 
Dvs. jag har gjort mitt yttersta för att vara trogen det som jag har upplevt som informantens 
intentioner när jag presenterat och analyserat ett uttalande. Jag har haft intentionen att vara 
empirinära i min redovisning av resultat, detta med syfte att ge läsaren stor insikt i 
informantens livsvärld och att tillika ge läsaren stor möjlighet att granska min analys av 
empirin.  
 
Jag är medveten om att min förförståelse för ämnet som jag fått genom livet och genom olika 
musikutbildningar som till exempel mina studier i musikpedagogik har påverkat min tolkning 
av empirin. Detta är ännu ett skäl till att ha ge läsaren en möjlighet till stor inblick i empirin 
och tolkningen av denna.   
 
Det var svårt att veta hur frågorna skulle fungera. Skulle jag med dessa frågor få svar som 
överensstämmer med frågornas intentioner? Jag upplever att jag i de flesta fall lyckats med 
det. Frågan om vad som är huvudsyftet med lärarrollen tolkade de flesta som en fråga om vad 
som var huvudsyftet med ämnet. Många förstod inte frågan direkt utan funderade ett tag och 
valde sedan att ge ett svar som måste tolkas som ett svar på vad huvudsyftet för ämnet är. 
Kanske hade det varit enklare att analysera frågorna om jag inte haft så många underfrågor 
utan litat mer på samtalets förmåga att skapa intressanta vinklingar. På ett annat plan kan jag 
också önska att jag haft ännu fler underfrågor. Ett exempel på det är frågan om vad man gör 
på lektionen. Jag önskar att jag hade fått svar som gett mig en större möjlighet att beskriva 
informantens syn på den praktiska delen av musikundervisningen. Hur går man till exempel 
till väga när man ska spela. Används noter? Används gehörsbaserade övningar? Vem väljer 
repertoar, eleven eller läraren och så vidare? Detta hade kanske gjort det enklare att uppfatta 
en tydligare kunskapssynsinriktning hos de olika kunskapsagenterna.   
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Innan intervjuerna genomfördes trodde jag att jag skulle få en större variation på svaren. Jag 
trodde också att lärarna mera kategoriskt skulle kunnas sägas tillhöra olika kunskaps-
traditioner. Detta skulle säkert kunna göras till viss mån. Jag skulle kunnat hävda att Cesar till 
exempel verkar ha en estetisk (i Reimers förståelse) kunskapssyn och att Erik verkar ha en 
musisk. Vad jag fann däremot, var att de flesta, även Cesar och Erik var influerade även från 
andra kunskapssyner. Amanda tycker jag är det tydligaste exemplet på en informant som har 
en kunskapssyn med starka influenser både från de idéer som Reimer förespråkar och de som 
Bjørkvold lyfter fram i sin musiska filosofi. Jag tyckte därför att den tolkning av empirin som 
skulle vara trognast empirin var att inte försöka dela in informanterna i kategorier utan måla 
upp den bild som för mig framstod som mest sann, att informanterna tagit till sig tankar och 
idéer från många musikfilosofiska kunskapssyner och skapat en egen, mycket mångfacetterad 
personlig kunskapssyn med det som informanten anser vara viktigt för sig själv.   
 
Man kan i efterhand ifrågasätta om det var rätt att välja informanter med så stor spridning på 
elevers ålder. Kanske hade det varit bättre att endast intervjua lärare med elever på högstadiet 
för att göra en mer rättvisande jämförelse. Ett alternativ till detta hade varit att fråga till 
exempel Erik hur han tänker när det gäller äldre elever. 
 

Generaliserbarhet 

Att i en kvalitativ studie som denna försöka uppnå generaliserbarhet skulle motverka syftet 
med hela uppsatsen. Jag har inte haft intentionen att göra en undersökning som kan sägas 
beskriva något generellt kunskapssynsläge i skolan. Att lärarna bildat ett forum där man 
diskuterar skolformsövergripande frågor som rör kunskapssyn tror jag har påverkat resultaten 
i denna studie. Därför känner jag mig tveksam till att dessa informanter utgör en typisk grupp 
lärare.  
   
Fortsatt forskning 
Att sätta sig in i ett ämne så pass ingående som man ändå måste göra i en C-uppsats har gett 
mig många idéer till andra liknande ämnen som också skulle vara intressanta att studera. Jag 
hade gärna inriktat mig på att endast studera hur lärare ser på musikalitet. En annan 
forskningsidé är att studera rektorers inställning till musikämnet i relation till de ekonomiska 
ramfaktorer som musiklärarna på dessas skolor har. Det skulle också vara intressant att 
studera den musikpedagogiska debatt som pågått mellan Reimer och Elliots kritiker och 
jämföra dessa med vad de faktiskt säger i sina böcker A philosophy in Music Education 

(Reimer) och Music Matters (Elliott). Reimers sju musikaliska intelligenser skulle också 
kunna studeras närmare. Till exempel skulle man kunna undersöka vad lärare eller elever 
anser om dess relevans i verkligheten. En annan möjlig studie skulle kunna vara att titta på i 
vilken mån lärare anser att det är möjligt att med de ramfaktorer de har uppnå målen som 
styrdokumenten föreskriver. Det skulle även vara intressant att undersöka huruvida de forum 
som lärarna i denna undersökning talar om existerar även i andra städer. Har man kanske där 
fått en annan inriktning på diskursen som till exempel en mera musisk?  
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Avslutning 
Syftet med undersökningen var att undersöka och måla upp en gemensam bild av några 
musiklärares syn på kunskap i musik. De tre forskningsfrågor jag valde för undersökningen 
var; Hur ser man på ämnet; vad är legitimeringsgrundande för musikämnet och hur ser man på 
ämnesintegrering? Hur ser man på musikundervisningens praxis, vad är viktigt respektive 
mindre viktigt? Hur ser man på musikalitet och elevers förutsättningar att lära sig musik?  
 
Jag har i denna studie fokuserat på att måla upp en kunskapssynbild i relation till framför allt 
Bjørkvold och Den musiska människan (2005) och Reimer och A philosophy of Music 

Education (2003), men även Swanwick Musical Knowledge (1994) och Deweys Individ, skola 

och samhälle (2004) och de tankegångar som är framträdande i den kunskapssyn som 
förmedlas där. Dessa är de samma som forskningsfrågorna i mitt syfte. 
 
Jag har undersökt sex musiklärares syn på kunskap. Detta har jag gjort genom 
semistrukturerade intervjuer. Lärarna undervisar alla på grundskolan. Några av dem arbetar 
med elever i årskurserna 1-7 och några med elever i årskurserna 4-9.  
 
Jag fann i min undersökning att dessa lärares kunskapssyn är influerad av många olika 
kunskapssyner och att de ur dessa bildat sig en egen personlig kunskapssyn som speciellt för 
några av lärarna kan inkludera tankegångar från varierat håll. Den musiska traditionen och 
Bjørkvold verkar haft stor betydelse för lärarnas kunskapssynsbildning när det gäller synen på 
eleven och elevens relation till musik. Lärarna lägger stor vikt vid att knyta an till elevens 
intresse och dess betydelse för kunskapsbildningsprocessen i enlighet med Dewey. Lärarna 
har i likhet med Bjørkvold och Dewey en relativt positiv inställning till integrering av 
musikämnet. Samtidigt är man mån om att behålla musikämnet som en bas för 
musikkunskapsinlärningen och menar i likhet med Reimer att det är essentiellt att stärka 
ämnets status samt att utarbeta klarare riktlinjer för ämnet. Man kan även se att lärarna lägger 
stor vikt vid teoretiska kunskaper vilket tyder på att de också influerats av tankegångar från 
till exempel Reimer eller Swanwick. Man kan utläsa av lärarnas uttalanden om 
lektionsinnehåll att man anser att praktiskt utövande också är en viktig, möjligtvis ännu 
viktigare del av den kunskap man anser viktig att förmedla. Vad gäller lärarnas, eller 
kunskapsagenternas syn på elevernas möjlighet att ta till sig kunskap i musik kan man av 
denna studie utläsa att lärarna har en syn på musikalitet som i stor mån utvecklingsbar. Dessa 
tankegångar kan man av studien utläsa ligger närmare Reimer än Bjørkvolds syn på 
musikkunskapsinlärning. 
 
Jag har av denna studie kommit ett lager djupare in i insikten att människor är komplicerade 
och ofta mycket svåra att kategorisera. Jag har lärt mig mera om hur man som musiklärare 
kan känna och reflektera över sitt uppdrag och över kunskap som fenomen. Jag har även 
kommit djupare in i insikten att allt man skriver och säger tolkas och förs vidare av 
kunskapsagenter som även de blir tolkade av elever, kunskapsagenter och uppsatsskrivare 
utifrån de förkunskaper som dessa bär med sig.   
 
En värld är full av människor, människor är fulla av tankar och idéer. Tankarna och idéerna 
som vi bär på är vår förförståelse av vår omvärld. Läraren är också en människa, en människa 
full av tankar och idéer, full av mänsklighet. Forskning har gjorts som visar att musikläraren 
har ganska stor möjlighet att påverka kunskapsbildningen med dessa egna tankar och idéer om 
vad som är bra kunskap för eleven. Nerland beskriver detta fenomen som att läraren är en 
kunskapsagent. Kunskapsagentens kunskapssyn bildas och ombildas ständigt i interaktion 
med utbildning, fortbildning, kursplaner, styrdokument, samtal med kollegor, vänner och 
ovänner. 
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Bjørkvolds bok tilltalar mig, Reimers tilltalar mig också, Swanwick har mycket vist att tillföra 
världen, liksom Dewey. Hur går detta ihop? Jag tror att människor är olika, med olika behov 
av olika typer av kunskapsinlärning och olika typer av kunskap. Jag tror att mänskligheten 
behöver musik, att alla är skapta för att spela och att njuta av musik, och att förstå musik. 
Musik är till för alla, också för mig. Bjørkvold (2005) inleder ett av kapitlen i boken Den 

musiska människan med en dikt som ska belysa hans filosofi. Den är skriven av Helder 
Camara och lyder såhär: 
 

Herre förbarma dig 
och se med särskild ömhet 

till dessa personer 
som är så väldigt logiska 

så väldigt praktiska 
så väldigt realistiska 
att de blir irriterade 

över att man kan tro på 
en liten blå häst 

 
Som komplement till denna dikt och i försvar av dessa fyrkantiga människor till vilka jag nog 
måste räkna mig själv har jag skrivit en liknande dikt som får avsluta denna uppsats; 
 

Herre förbarma dig 
och se med särskild ömhet 

till dessa personer 
som är så väldigt musikaliska 

så väldigt kroppsligt intelligenta 
så intuitivt begåvade 
att de blir irriterade 

över att logiskt lagda människor 
också vill lära sig att spela 

 
 
 

P.S. till Cesar: Jag tror på Gud, men inte på tomten. D.S. 
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Appendix  - Intervjumall 
 
Musiklärarrollen 
Kan du nämna några egenskaper i din person som på ett bra sätt beskriver vem du är? 
Hur ser du på din musiklärarroll? 
Hur ser du på musiklärarrollen generellt? 
Vilken aspekt av musiklärarrollen är den viktigaste enligt dig, och varför? 
Vilka generella aspekter av musiklärarrollen anser du vara mindre viktiga, och varför? 
 
Musiklektionerna 
Hur ser en typisk musiklektion ut för dig? 
Hur stor betydelse har läroplanen för ditt upplägg av dina lektioner? 
Vad anser du om läroplanens mål i förhållande till skolans verklighet vad gäller tid och 
resurser etc.? 
Om du fick skriva om läroplanen vilka förändringar skulle du göra då? 
 
Musikalitet 
Vad är musikalitet för dig? 
I vilken grad kan musikalitet utvecklas? 
Hur hanterar du elever som du upplever som omusikaliska? 
 
Musikämnet 
Vad är det huvudsakliga syftet med musikämnet enligt dig? 
Hur ställer du dig till att integrera musikämnet med andra ämnen? Nackdelar, fördelar. 
Hur ställer du dig till begreppet musikalisk kvalitet i undervisningssammanhang? 
 


