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Abstract 
What is musicality, musical knowledge and musical skills? In this study I have investigated in 

music teachers’ opinions in this area. Does every pupil have the possibility to be or become 

musical and acquire these skills to achieve the lowest approved grades? Amusia is a neurologic 

function inhibition which concerns the perceptive inability to hear and comprehend pitch and 

rhythm. Requirements in the syllabus suggests that pupils should be able to reproduce and 

imitate musical samples with their singing voice or a musical instrument. If amusia exist, the 

abilities and capabilities are varying in the aesthetic classes. Without an admission or suitability 

test, all pupils are qualified for music education in the Swedish equivalent high school. The 

diversity of skills and previous knowledge concerning the pupils means challenges for the 

music teachers planning the teaching. The teacher’s goals are to customize the lessons and the 

education for every student to utilize. The pupils must have the possibility to utilize the 

education, grow and learn during their time in school regardless their state of knowledge and 

skills. The teaching strategies should therefore be customized with methods to make the 

proficiencies feasible for everyone. The music culture has solid, preservative methods, values 

and standards, not least in case of musical hearing. How the traditions are encultured in the 

musical culture is a springboard in school’s music education. The teacher’s educational and 

didactic philosophy together with the curriculum theory displays their ideology. The teacher’s 

ideologies are also exposed in the teaching. This is an eclectic discourse about the difficulties 

in teaching the pupils ”without musical ear”, whom possess the rights to achieve the goals for 

the music education in the equivalent high school in Sweden. 
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Förord 
 

Inte alltför sällan har jag funderat på vad det är som ligger till grund för mina musikaliska 

kunskaper. Farmor har sagt “Det har du efter min pappa”. Min mamma har sagt “Det har du 

efter Morfar”. Jag har aldrig träffat min farmors far som spelade dragspel och lärde sig låtar 

genom gehöret. Jag fick heller aldrig tillfälle att bevittna min morfars musikaliska talanger som 

tenorsångare och stämfiskal i sockenkyrkan där han var verksam i kören. Däremot har jag fått 

ihop en och annan övningstimme sedan jag började spela elbas i tioårsåldern. Innan dess 

kretsade mitt liv inte om musikverksamhet över huvud taget då jag mest åkte skateboard. Mina 

musikaliska influenser var min storebror som mest lyssnade på Metallica och annan hårdrock 

och metal. Det var inte förrän i årskurs 4 som jag på första musiklektionen fick hålla i en elbas 

och fick spela två toner. Skateboarden samlade damm i takt med att fler och fler instrument 

skulle pryda mitt pojkrum med Metallicaflaggor och dånande hårdrock. Bevisligen hade min 

storebror stort inflytande på min musikaliska identitet och mina musikaliska färdigheter 

formades efter våra preferenser som vi ansåg värda att besitta. Jag fortsatte musicera och gick 

på estetiska programmet med inriktning musik där det inte behövdes något färdighetsprov på 

min hemort. Sedan sökte jag till musikutbildning på folkhögskola genom färdighetsprov och 

blev senare antagen. Efter ett godkänt färdighetsprov blev jag antagen till musikhögskolan i 

Piteå där jag nu gör examensarbete under mitt femte år. Vad hade morfar med det att göra? 

Ingenting, skulle jag vilja påstå. Detta examensarbete kommer varken handla om mig eller min 

morfar, utan kommer att belysa och problematisera människors, inte minst lärares, syn på 

musikalitet och musikaliska färdigheter. 

 

Jag vill här även passa på att tacka min handledare för handledning och mina informanter som 

gjorde studien möjlig. 

 

 

 

Rasmus Eriksson 2019-05-14  
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1. Inledning 

Inom högre musikutbildning är det vanligt att det krävs godkända färdighetsprov vid antagning 

till skillnad från i stort sett alla andra utbildningar där antagningen sker utifrån avgångsbetygen 

från gymnasiet och/eller högskoleprovet. Musikaliska kunskaper, färdigheter och förmågor är i 

stort sett det enda som värderas vid antagning på musikhögskolan vilket i hög grad kan tradera 

synen och värdet av musikalisk fallenhet hos de som blir antagna. Finns det samstämmighet 

och samsyn mellan lärare och blivande musiklärare vad gäller musikalitetsuppfattning och 

musikalisk fallenhet? Då borde kunskapskraven, målen för utbildningen och undervisnings-

innehållet se lika ut överallt på musiklärarutbildningen såsom ute i skolverksamheten. 

 

Skolverkets läroplaner och styrdokument belyser undervisningens syfte och skolans uppdrag 

som organisation. I skolverkets läroplan finns det även formulerat vad undervisningen ska 

innehålla samt vad som krävs av eleverna på gymnasieskolans estetiska program med inriktning 

musik. I denna studie kommer jag att belysa problem i delar från ämnesplanerna i musik och 

musikteori samt i två kursplaner. 

 

Ämnets syfte - Musik (Gy11) 

I denna studie centreras delar ur musikämnets syfte för problematisering. Undervisningen i 

musik syftar (bland annat) till att ”eleverna utvecklar sina kunskaper i musik och förmåga att 

gestalta musik, både solistiskt och i ensemble.”, ”eleverna ska också ger [ges] möjlighet att 

reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning (…)” samt ”stärka 

elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.”. 

(Skolverket, 2017a, ämnesplan - musik, Gy11, digital resurs) 

 

Ämnets syfte - Musikteori (Gy11) 

I denna studie centreras delar ur musikämnets syfte för problematisering. Undervisningen i 

musik syftar (bland annat) till att ”eleverna ges verktyg och metoder som de får möjlighet att 

omsätta praktiskt i musicerande”, ”eleverna utvecklar kunskaper om metoder för att notera 

klingande musik samt metoder för egen gehörsträning.” samt ”eleverna ska ges möjlighet att 

analysera musik både teoretiskt och gehörsmässigt för att de ska kunna förstå olika musikaliska 

skeenden och strukturer.”. 

(Skolverket, 2017a, ämnesplan - musikteori, Gy11, digital resurs) 

 

Centralt innehåll i kursplanerna (Gy11) 

I kursen Instrument eller sång 1 (kurskod: MUSINS01S) centreras i denna studie punkten: 

”Spel eller sång efter noter och på gehör.”. I Gehörs- och musiklära 1 (kurskod: MUIGEH01) 

centreras i denna studie punkterna: ”Notering av klingande musik.” ”A prima vista-träning.” 

”Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form.”. 

 

Kunskapskrav för betyget E (Gy11) 

I kursen Instrument eller sång 1 förväntas det att: ”Eleven spelar eller sjunger, avkodar och 

realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet.” samt att 
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”Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på 

sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.”. 

(Skolverket, 2017a, kursplan - instrument eller sång 1, musik, Gy11) 

 

I kursen Gehörs- och musiklära 1 förväntas det att: ”Eleven utför med viss säkerhet enkla 

gehörsövningar, noterar enkla klingande musikexempel.” samt att ”Eleven sjunger med stöd 

efter enkla notbilder och på gehör.”. 

(Skolverket, 2017a, kursplan - gehörs- och musiklära 1, musikteori, Gy11) 

 

Är kunskapskraven i styrdokumenten formulerade så att alla elever har möjlighet att nå betyget 

E i Instrument eller sång 1 och Gehörs- och musiklära 1? Värdeord kommer att problematiseras 

när det handlar om subjektiva uppfattningar om objektiva kunskaper och förmågor. Det finns 

inget utgivet bedömningsstöd i kurserna inom musik och musikteori på gymnasiet. Det gör att 

undervisande lärare står som (ensam) tolkare av läroplanstexten. Målens progression från 

grundskolans musikämne och kunskapskraven gör kraven betydligt större och är mer 

omfattande. Betyget E i ämnet musik i grundskolan betyder inte ”högst lämpad” för fortsatta 

musikstudier för elever med godkänt betyg. Elever blir ändå antagna till estetiska programmet 

på gymnasiet helt oberoende av förkunskaper eller betyg i just musik. 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och 

tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- 

och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett 

ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar 

eleven på något instrument i viss mån med tajming. (Skolverket, 2017b, 

kursplan, kunskapskrav för betyget E - musik, Lgr11 

Elever som riskerar att inte nå målen har rätt till anpassningar och stöd (Skolverket, u.å.a). Hur 

ser verkligheten ut kring elevers (eventuella) svårigheter i att uppfylla kraven för kriteriet E? 

Undantagsbestämmelsen vid betygsättning finns bl.a. för att kunna bortse från specifika delar 

av kunskapskraven då elever av olika skäl inte har förutsättningar att nå målen. Det förutsätts 

att läraren ska tolka och avgöra vad som ska falla under funktionsnedsättning av bestående natur 

och vad som är klassificerade undantag för att använda undantagsbestämmelsen vid 

betygsättning. 

 

Förutom styrning av undervisningens innehåll och mål finns skollagen (2010:800) och 

gymnasieförordningen (2010:2039) som skolväsendet vilar på. I en skola för alla ska alla elever 

ha rätt till likvärdig utbildning. Gymnasieförordningen styr även hur antagningen till 

gymnasieprogrammen går till, både som nationellt program där det är elevernas avgångsbetyg 

från grundskolan som sätts i konkurrens vid urval och som spetsutbildning med riksintag där 

det förekommer färdighets- och eller lämplighetsprov vid urval. 

 

För att beskriva musikalitet och musikaliska färdigheter kommer jag att redogöra för begrepp 

och kunskaper inom musik. Musikämnet i skolan syftar inte bara till att ge eleverna möjlighet 

att utvecklas i sång och spel. Musiken har en viktig roll i identitetsskapandet hos människor, 

inte exklusivt för de som ägnar sig åt musisk verksamhet. De flesta har någon relation till musik 
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genom radio, TV eller annan plattform såsom Spotify eller Youtube. Kunskap identifieras och 

kännetecknas på olika sätt hos och av människor. I studien kommer jag att belysa 

musikundervisningens mångfacetterade ämnesomfång med praktiska färdigheter, 

görandetraditioner, övning och konst likasåväl kunskaperna om och kring musik såsom gehör, 

känslor, uppfattningar och musikteori. 

 

Vem är musikalisk? Det finns en delad bild av vad som ligger till grund för musikalitet. 

Brändström (1997, 2006) beskriver tre perspektiv på musikalitet – absolut, relativistiskt och 

relationell musikalitetsuppfattning. Med absolut musikalitetsuppfattning (eller musikalitets-

syn) anses musikalisk förmåga som medfödd och förvaltat genom biologiskt arv. Med 

relativistisk musikalitetsuppfattning anses musikalitet finnas inom alla människor och att vi 

därför behöver stimuli, intresse och ägna tid och arbete för att den ska frodas. Alla har möjlighet 

att utvecklas musikaliskt och uttrycka sig genom musik, med relativistisk musikalitets-

uppfattning. Med relationell musikalitetsuppfattning står den kommunikativa förmågan centralt 

– att kunna uttrycka sig, förstå, beröra och påverka andra människor faller under. Musikalitet 

beskrivs som praktiska kunskaper såsom att kunna spela och sjunga samt som 

upplevelseförmåga vilket innefattar att ha känsla för puls och rytm samt kunna uppfatta harmoni 

och tonhöjd. Den perceptuella förmågan, att uppfatta och tolka musik (auditiv perception), 

borde därför vara mer diskuterbar kring musikundervisning och specialpedagogiken. 

 

Amusi är en neurologisk funktionsnedsättning och handlar bland annat om avsaknaden av 

uppfattningsförmågan kring musikaliska aspekter såsom tonhöjd och rytm vilket resulterar i 

svårigheter vid återgivning av musik såsom melodier och musikaliska fraser (Helgeson, 1994). 

I allmänhet, eller i folkmun (se t.ex. Wikipedia), sägs det att ungefär 4% av befolkningen har 

funktionsnedsättningen amusi eller har problem att uppfatta rytmer och skillnader i tonhöjd 

(Kempe & West, 2010). Även om mindre än 10 % av befolkningen skulle ha bristande 

förutsättningar för musisk verksamhet, på grund av t. ex. amusi, så krävs det möjligheter för 

alla elever i svensk skola att utvecklas musikaliskt. De resterande 90 % människor (eller elever) 

som inte har funktionshämningen amusi har rimligen en musikalisk fallenhet, förutsatt att de 

besitter den perceptuella förmågan att höra och uppfatta rytm, puls, tonhöjd och klang samt 

förmågan att tolka musik. 

 

I denna studie kännetecknas musikalisk kunskap av de kunskaper någon besitter som 

erfarenheter och färdigheter. Musikalisk kapacitet kan syfta till en kapacitet som en person har 

potential att uppnå genom övning. Kapaciteten och potentialen kan vara skiftande i nivå inom 

olika musikaliska områden. De musikaliska förutsättningarna (förkunskaper och kapacitet) 

skiljer sig lika mycket mellan de med musikalisk fallenhet som de utan. Seashore såg förmågor 

som medfödda talanger medan färdigheter sågs som praktisk kunskapsnivå, vilket är ett synsätt 

jag lånat till denna studie för att kunna jämföra olika begrepp och beskrivningar (Jørgensen, 

1982). Förmågor (musikaliska) är i denna studie något att betrakta som oföränderliga. En 

förmåga kan inte tränas fram eller erövras genom övning. Om en förmåga finns från början, 

kan däremot färdigheten inom förmågan övas upp. Med det sagt menar jag inte att förmågorna 
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alltid är medfödda, utan vill undersöka om den auditiva perceptionen, att uppfatta tonhöjd och 

rytm, är en förmåga eller om det är en färdighet som alltid går att öva till det bättre.  

 

Denna kvalitativa studie presenteras som en Grounded Theory (GT), vilket är en 

teorigenererande metod. Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre musiklärare på 

gymnasieskolans estetiska program samt en specialpedagog. För att göra en grundad teori 

behöver begrepp beskrivas genom att låna beskrivningar och teoretiska modeller från tidigare 

forskning och litteratur. Det råder oenighet bland Glaser och Strauss som implementerade 

metoden på 1960-talet (se t.ex. Calissendorff 2005., Stålhammar, 1999., Glaser, 2010). Min 

forskningsmetodologiska ansats lutar åt Strauss beskrivning av GT där jag använt teoretiska 

utgångspunkter i min teorigenerering utan att pröva hypoteser vid datainsamlingen 

(intervjuerna). Litteraturstudierna gav mig förkunskaper kring forskningsområdet och 

intresserade mig för områden jag ville undersöka närmre, utan att utgå från en etablerad 

vetenskaplig teori – en så kallad ”grand theory”.
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1.1 Studiens syfte, problemområde och forskningsfrågor 

I denna studie undersöks musiklärares upplevelser, erfarenheter, förhållningssätt och attityd till 

musikalitet och elevers eventuella musikaliska oförmåga. Utöver lärares syn på musikalitet 

undersöks lärares upplevelser och erfarenheter kring elevers utanförskap i skolmiljön. Elevers 

bristande förutsättningar i andra ämnen kan resultera i extra anpassningar, särskilt stöd i 

undervisningen och möjligen lärares användning av undantagsbestämmelsen vid betygsättning. 

Hur fungerar stöd och anpassningar inom musikämnen på estetiska programmet? Utöver det 

som angivits ovan och i inledningen kan problemområdet formuleras på detta vis: 

 

Estetiska programmet är ett nationellt gymnasieprogram, som på de flesta orter inte kräver 

inträdesprov för antagning. Avsaknad av speciella antagningsprov som testar musikaliska 

kunskaper medför att vem som helst har möjligheten att söka, bli antagen och studera på 

estetiska programmet mot en gymnasieexamen med inriktning musik. Gymnasieelever utan 

musikalisk fallenhet kan alltså gå en musikinriktad gymnasieutbildning utan att ha den 

musikaliska kapacitet som krävs för nå alla mål i (minst) två kurser. Syftet är att få kunskap om 

musikaliska oförmågor förekommer i gymnasieskolans estetiska program och hur individen 

trots detta kan ges tillgång till en likvärdig utbildning. 

 

• Hur beskriver lärare musikalisk kunskap och musikalitet? 

• Hur beskrivs den lägsta godtagbara nivån för att nå målen i kurserna Instrument och 

Sång 1 samt Gehörs- och musiklära 1? 

• Är det möjligt för alla elever att nå denna lägsta kunskapsnivå? 
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2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs studiens ansats och vilka vetenskapliga teorier som inspirerat mig till att 

arbeta för att göra en grundad teori. Grounded Theory (GT) är en metod som använts av många 

på olika sätt. Mitt sätt att presentera min studie är inspirerad av Kjellander (2013) som är en av 

många varianter av GT. Detta kapitel följs av en litteraturöversikt som beskriver bakgrunden 

till det till forskningsområdet följt av ett metodkapitel där empiriinsamlingen och analysarbetet 

beskrivs. 

 

2.1 Forskningsansats 

De teoretiska utgångspunkterna i denna studie bygger på de teorier som presenteras i 

bakgrundskapitlet samt utgångspunkter i vetenskapliga teorier, så kallade ”grand theories” (se 

t.ex. Stålhammar, 1999). När en forskningsstudie bygger på intresset av informanternas utsagor 

och erfarenheter om ett fenomen används teorier om det subjektiva (Nilholm, 2016). Denna 

studie vidrör, men styrs inte av etablerade vetenskapliga teorier såsom fenomenologin och 

fenomenografin i jakt efter förklaringar på det subjektiva begreppet musikalitet. Studien kan 

även innehålla spår av sociokulturella teorier, men eftersom lärande inte skulle centreras i 

huvudsak blev detta heller inte utgångspunkten i studien. Forskningsfrågorna tangerar även 

didaktiska frågor som t.ex. undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder utifrån lärares 

tolkningar av läroplanstexten samt lärares pedagogiska filosofi. Detta spretiga område med 

kultur, filosofi, och pedagogisk styrningsproblematik ger snarare ett eklektiskt perspektiv i 

studien vilket har lett mig till att ta mig an den teorigenererande metoden Grounded Theory, 

eftersom inte någon grand theory passade in på området. Flera vetenskapliga teorier bör inte 

nödvändigtvis appliceras i en studie för att täcka undersökningsområdet eller att pröva olika 

teorier mot varje empiriskt fält (Nilholm, 2016). Efter att beslutat om att använda teoretiska 

utgångspunkter kring det utvalda forskningsområdet, utan att fästa mig vid en etablerad 

vetenskaplig teori, grävde jag djupt inom GT för att lära mig om metoden och teorigenerering 

under studiens gång vilket var kämpigt och tidskrävande. 

 

2.2 Grounded Theory – en teorigenererande metod 

För metoden och analysmodellen används termen Grounded Theory (GT). Den svenska 

översättningen av Grounded Theory – grundad teori – avser snarare slutprodukten dvs. en 

teoretisk modell (Calissendorff, 2005). I teoribildningen av den grundade teorin kan forskaren 

däremot närma och använda teoretiska utgångspunkter från etablerade vetenskapliga teorier. 

Den grundade teorin utgår från det empiriska materialet ur vilket en teori skapas istället för att 

använda en teori som styr förståelsen av empirin. GT beskrivs av Fejes och Thornberg (2015) 

som en flexibel och systematisk modell för datainsamling och analys för utveckling av teori. 

Målet, som även kan vara syftet med GT, är att generera en teori som bidrar till förståelse kring 

ett outforskat område eller att ge ett tidigare utforskat område nya förklaringar och/eller 

perspektiv utifrån utforskade sociala handlingar (Guvå & Hylander, 2003). 
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GT tillåter forskaren att träda in i ett forskningsprojekt och kan genomföra undersökningen utan 

några teoretiska ramar genom styrande teorier (Calissendorff, 2005). GT bygger på induktiv 

forskning, dvs. att den teoriskapande processen utgår från empiri till en teori alltså från det 

specifika till det generella (Guvå & Hylander, 2003). Forskningen kan även vara deduktiv och 

hypotesprövande från den teori som skapats till den empiri som den avser att förklara. 

Calissendorff (2005) jämför ett fotos ramar som en produkt av en styrande teori, medan 

forskning utan ett sådant ramverk (som i detta fall är kameralinsen) kan ge andra resultat som 

annars kunnat gått till miste. Ett foto kan bara visa den verklighet som kameralinsens ramar kan 

tyda. Med GT kan även andra kvalitativa metoder användas t.ex. kvalitativa intervjuer och 

observationer (Kjellander, 2013). Ansatsen i GT är explorativ vad gäller flexibiliteten i 

datainsamlingen och urvalsprinciperna kan vara föränderliga under forskningsprocessen. 

Urvalsprincipen av data och datakällor, som sedan analyseras, ses som ett teoretiskt urval för 

att erhålla optimal information kring forskningsområdet (Guvå & Hylander, 1998). 

 

2.2.1 Kunskapssyn 

Pragmatismen har avtryck i den epistemologiska utgångspunkten i GT och det är empirin som 

avslöjar verkligheten (Guvå & Hylander, 1998). Med en pragmatisk filosofisk ståndpunkt till 

kunskap kan det språkliga uttrycket avslöja hur erfarenheter och kunskap kommer till handling 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Genom språket kan människan ge signaler om sitt reflekterande 

(medvetna intelligens) och på så vis avslöja sin sociala identitet och sociala ursprung. Under en 

kvalitativ intervju sker en social interaktion, vilken i den transkriberade texten utgör en modell 

av en social konstruktion (Guvå & Hylander, 1998). Den ontologiska utgångspunkt i GT bygger 

på symbolisk interaktionism, vilket innebär att tillvaron (världen) är konstruerad, symboliskt, 

och föränderlig genom interaktion mellan människor (Guvå & Hylander, 1998). Erfarenheter 

tolkas utifrån den situation individen befinner sig som utgör en symbolisk verklighet (Guvå & 

Hylander, 2003). GT utgör inte en forskning på individer utan utforskar sociala skeenden eller 

fenomen konstruerade av människan (Guvå & Hylander, 1998). Eftersom GT intresserar sig för 

det mellanmänskliga (sociala relationer) och inte enskilda individer, är individuella attribut 

såsom ålder och kön inte av intresse med denna metod då det är upptäckten av fenomen, 

samband och skillnader mellan dem som står i fokus för GT. 

 

2.2.2 Den oeniga modellen 

De medicinska sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss från USA har, efter 

implementeringen av Grounded Theory på 1960-talet, gått olika vägar och förklarar metoden 

och analysmodellen på skilda sätt. Strauss stod för en något mer formstyrd GT där förförståelse 

kring ämnet påstås generera bättre intervjuer och kunskapsgivande resultat, medan Glaser, som 

mest genomförde observationer, menade att öppenheten och förutsättningslösheten hämmas av 

förförståelse (Glaser, 2010). Corbin och Strauss centrerar tidigt vad som ska undersökas och 

lägger vikten vid dogmatisk och detaljstyrd stringens av forskningsområdet vilket, enligt 

Glaser, kan motverka öppenheten för nya insikter och perspektiv genom för tidigt dragna 

slutsatser (Stålhammar, 1999). Kjellander (2013) håller inte med om Glasers syn på förståelsen 

inom forskningsämnet för att arbeta med GT och Kjellander menar att förförståelsen kan 



8 

 

underlätta i analysprocessen med kunskap om vad informanternas utsagor betyder, innebär och 

syftar till. Med kunskap och intresse inom forskningsområdet kan utsagorna enklare förstås, 

analyseras och kategoriseras. Kvale kallar forskarens kunskap kring vad informanternas utsagor 

betyder för teoretisk förståelse (Rennstam & Wästerfors, 2015). Lyhördhet och förförståelse 

behöver alltså inte vara ett hinder för att forska med öppenhet inom GT (Kjellander, 2013). 

Glaser (2010) påstår att forskaren bör undvika att göra en litteraturöversikt innan studierna 

(intervjuerna) inleds. En förförståelse så som en gedigen litteraturgenomgång kan ge kan 

däremot utgöra en del av det empiriska materialet och på så vis betraktas som data (Glaser, 

2010). Resultatet av en GT blir däremot starkare än endast en gedigen litteraturöversikt, 

eftersom undersökningen blir grundad genom att hela tiden prövats mot empirin. Locke (1996, 

ref. av Stålhammar, 1999) behandlar litteraturöversikten på ytterligare ett annat sätt nämligen 

som att litteraturen ger kontext men även sätter ramar. Inom GT kan resultatet diskuteras med 

andra teorier och resultat, utan att testa teorier och hypoteser, eftersom litteraturen kan ge tyngd 

åt en beskrivning eller begrepp (Stålhammar, 1999). 

 

2.2.3 Förförståelsens funktion 

Forskarens ”nyfikenhet och intresse för upptäckter samt känsla för teoretiska modellbyggen och 

förklaringsmöjligheter” utgör den teoretiska sensitiviteten (Guvå & Hylander 1998, s.12). Med 

teoretisk sensitivitet kan empirin kopplas till en teoretisk nivå utan fästas i färdiga teoretiska 

förklaringsmodeller. Förförståelsen gav en teoretisk sensitivitet genom kunskaper kring 

forskningsområdet. Då GT utger sig för att vara en empirinära och teorigrundande metod, ska 

inte forskaren fästa sig vid redan utarbetade förklaringsmodeller och teoretiska modeller. Teorin 

ska tydas ur det empiriska materialet. Befintliga teorier kan däremot användas som byggstenar 

vid konstruktionen av nya teoretiska modeller och kartläggningen av den grundade teorin. 

Begreppen kan förekomma i etablerade teorier och kan ”lånas” istället för att krysta fram 

nyskapade begrepp och förklaringar som kallas teoretisk sampling (Stålhammar, 1999). Den 

grundade teorin förklaras och underbyggs av lånade begrepp och förklaringar genom teoretisk 

sampling. Begreppsbildningen sker utifrån ledtrådar och idéer som framgått under studiens 

gång i forskarens minnesanteckningar eller memos (Guvå & Hylander, 1998). Om begreppen 

kommer från data kallas de vivo-begrepp (Stålhammar, 1999). Begrepp som är konstruerade av 

mig utifrån ledtrådarna i forskarens memos kallas vitro-begrepp. Begreppen kan även vara 

disciplinbundna, redan etablerade begrepp som fått kodnamn i analysen. Det är däremot inte 

nödvändigt att generera begrepp, eftersom påbyggnad eller nyansering av befintliga begrepp är 

av värde i teoribildningen (Stålhammar, 1999). Begrepp kan användas synonymt med fenomen 

(Calissendorff, 2005). Mina memos står till grunden för de spår och idéer som jag prövat mina 

hypoteser efter vilka grundat resultatet (Calissendorff, 2005). 

 

I studien har jag, trots relativt rik förförståelse kring ämnet, försökt att genomföra studien utan 

att binda mig vid förutfattade meningar. Att vara öppen för nya begreppsbeskrivningar och 

oväntade fenomen kallar Kvale & Brinkmann (2014) för medveten naivitet som innebär 

öppenheten för nya insikter genom att pröva hypoteser eller verifiera/förkasta tidigare teorier 

om ämnet eller ett fenomen. I undersökningen och datainsamlingen har jag både prövat 

hypoteser, utan att på något sätt varit styrande eller försökt locka fram på förhand givna åsikter 
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eller beskrivningar. Vid datainsamlingen har jag sett mig som opinionsundersökare, som först 

och främst undersöker informanternas åsikter och attityder utan att påverka deras ståndpunkt 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Avsikten har inte varit att påverka informanterna utifrån mina 

förkunskaper eller teoretiska antaganden. Resenären konstruerar kunskap tillsammans med 

informanterna och jämförs med pilgrimen i ett sökande efter sanningen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Genom att se mig som resenär har jag därmed behållit öppenheten för nya insikter och 

dimensioner utifrån informanternas utsagor och beskrivningar. Samtidigt ser jag mig som 

utforskaren, eftersom syftet med intervjuerna var dels att få en djupare förståelse kring ett 

fenomen utifrån informanternas beskrivningar, men även att undersöka olikheter och samband 

i informanternas utsagor (Kvale & Brinkmann, 2014). I nästa kapitel kommer forsknings-

området beskrivas i en litteraturöversikt där jag lyfter områden som är av värde för studien och 

förståelsen av den grundade teorin. 
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3. Bakgrund 

Forskningsområdet är inte helt outforskat. Genom att ta del av tillgänglig information kring 

forskningsområdet kunde forskningsfrågorna spetsas och teoretiska modeller prövas. Detta 

kapitel innehåller beskrivningar av musikämnet, musikalitetsteorier, amusi, elevers olika 

förutsättningar för musikundervisning. I kapitlet behandlas även specialpedagogiska utgångs-

punkter kring stödåtgärder samt skolans styrning och lagar. Bakgrundskapitlet är en 

litteraturöversikt som ska ge förförståelse för studien och forskningsområdet, vilket även kan 

möjliggöra utvecklande av den grundade teorin. 

 

3.1 Musikämnets många facetter 

Musikundervisningen syftar inte enbart till att främja elevers färdigheter kring att spela och 

sjunga i alla skolformer. Hanken & Johansen (2013) anser att musikundervisningen i skolan 

innehåller flera olika typer av ämnen som jag valt att kalla facetter. Med musik i skolan som 

estetiskt ämne är det den känslomässiga och erfarenhetsmässiga upplevelsen av musik som 

klingande konst primär med ett syfte att uppleva och förstå den sköna konsten på ett emotionellt 

plan (Hanken & Johansen, 2013). Musik som färdighetsämne syftar till vikten av utövandet av 

musik och förutsätter övning. Inom denna facett kan det förekomma obalans mellan spelteknisk 

nivå, musikalisk insikt samt uttrycksförmåga genom musikalisk gestaltning. Med musikämnet 

som kunskapsämne centreras läran om musiken, musikhistoria, begrepp och noter inom 

musiklära och musikteori. Musikämnet som musiskt ämne innefattar facetten om lärande genom 

musik och skapande med musik för den musiska människan. Med fokus i denna facett betonas 

undervisningen på spontanitet, improvisation och komposition för att främja framhävandet av 

uttrycksbehovet. Hanken och Johansen (2013) lyfter fram Ronja Rövardotters “vårskrik” som 

ett uttrycksbehov då Ronja vill uttrycka sin upplevelse av glädje och vårkänsla genom ett härligt 

gapande i naturen. Musik kan även vara ett trivselämne eftersom musikundervisningen syftar 

till personlig utveckling och tillhörighet – både kulturell och social (Hanken & Johansen, 2013). 

Den inkluderande undervisningen kan främja elevers samhörighet, både musikaliskt genom 

musicerande och känslomässigt genom samtal och diskussioner med likasinnade. Musik som 

kritiskt ämne syftar till kunskaperna om musiken i sammanhang som kommersialism och dess 

påverkan på samhället. Interpretationer och musikens autencitet är därför primärt inom denna 

facett. Behandlande av musikens roll och funktion i samhället och användandet av musik faller 

under facetten musik som mediaämne som även syftar till att förstå och påverka musikteknologi 

och mediakultur (Hanken & Johansen, 2013). Med inblick och förståelse för dessa facetter kan 

ämnes- och kursplaner lättare förstås och tolkas och kan med fördel motiveras mot dessa för att 

ge en djupare och objektiv bild av undervisningens syfte och innehåll. För att inte behöva 

redogöra för dessa styrdokument har jag lagt ämnes- och kursplaner som Bilaga 1. 

 

3.2 Musikundervisningens traditioner och metoder 

Musikundervisningen har starka traditioner, undervisningsformer och metoder i alla 

skolformer. Nielsen (1998) kallar den traditionella muntliga överföringen av musik för direkt 

representation när något ska härmas eller läras via sång eller instrument med hjälp av gehöret 
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och inte genom notbild eller inspelad musik. Even Ruud (1996) beskriver även skriftlig 

representation som syftar till att notera rytm, dynamik och klang genom både notskrift och 

annan grafisk notation. Den skriftliga representationen är ett medel för att både realisera och 

förstå ett språk genom att omsätta auditiva fenomen till visuella tecken. Resultatet behöver inte 

avslöja strategi eller tankegångar, utan ska belysa tolkning och förståelse av musikaliska 

byggstenar såsom intervall, skalor, rytm, tonalitet, harmoni, form etc. (Ruud, 1996). 

Återgivande av inspelade musikaliska verk på t.ex. skiva eller ljudfil kallas här för elektronisk 

representation. Gehörstraditionen är en vanligt förekommande tradition som finns i de flesta 

kulturer (Ruud, 1996). Imitationsprincipen, som Ruud kallade gehörstraditionen, har använts i 

musikundervisning för att möta vardagskulturen och motverka notbundenhet. Det har även 

främjat en social undervisningsform och musicerande med fokus på att lyssna istället för att 

läsa. Uttryck, som kan syfta till tonalitet och frasering, och “sound”, som handlar om ljudets 

konstruktion, kan således skiljas åt även om de ofta går hand i hand vid musikgestaltning. 

 

Reproduktion kan ske auditivt, men även visuellt och taktilt dvs. genom både notläsning och 

härmning (Nielsen, 1998). För att skilja mellan representation och reproduktion kan det 

sistnämnda ses som en individuell tolkning och impliceras som ett kreativt moment eller 

process. Precis som att det är skillnad mellan ”plankningsprocessen” av ett musikstycke 

(reproducera) och att återge ett musikstycke praktiskt utifrån en notbild eller direkt härmning 

på ett instrument (representera). Suzuki är en metod med betoning på reproduktion, men är inte 

alls öppen för kreativt tänkande och självuttryck även om det tillgängliggör musicerande via 

gehöret (Brändström, 1997). 

 

3.2.1 Konserverande metodik 

Hanken & Johansen (2013) menar att gehörstraditionen tar utgångspunkt i musiken som ett 

klingande material. Upplärningstraditionen inom västvärldens konstmusik har fokuserat på det 

teoretiska och visuella med noter och tecken (Hanken & Johansen, 2013). Kempe & West 

(2010) menar att improvisationsspel och musicerande efter gehör snabbare leder till musikalisk 

utveckling då notbilder anses vara abstrakta och kräver teoretisk tolkning av det visuella. Inom 

rocktraditioner förekommer sällan noter eftersom upplärningsmetoden kretsar till ett härmande 

av det som kan höras och avkodas visuellt (Hanken & Johansen, 2013). Vid imitation av ett 

klingande material kan mottagaren ha möjlighet att se sändaren av materialet och förhållandet 

mellan kropp och instrument (Hanken & Johansen, 2013). Gehörstraditionen finns inom alla 

genres vilket förutsätter den auditiva perceptionen – förmågan att uppfatta och förstå den 

klingande musiken. I en fallstudie av Cecilia Hultberg (2009) visar det sig att den visuella 

perceptionen har stor betydelse för det initiala lärandet. 

 

Mästare-lärlingtraditionen är starkt cementerad inom musikundervisning och det kan vara 

problematiskt av flera skäl (Hanken & Johansen, 2013). Att se läraren som ett facit är bara 

önskvärt om mästaren i fråga verkligen kan sin sak och har musikalisk och pedagogisk 

kompetens och således kan nå lärlingen (eleven) och undervisa föredömligt. Metoderna är något 

som traderas inom musikutbildning i flera skolformer och kan uppfattas som konserverande. 

Hanken & Johansen (2013) beskriver flera former av metoder inom musikundervisningen som 
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t.ex. förmedlande undervisning vilket sker när läraren t.ex. introducerar ett moment, visar, 

demonstrerar, berättar om och/eller förebilda det önskvärda undervisningsinnehållet. 

Individuell undervisning är kanske mest synlig och påtaglig på sång- och instrumentlektioner 

där eleven är i fokus, men även i andra undervisningssammanhang, och behandlar t.ex. teknisk 

färdighet (Hanken & Johansen, 2013). Förhållningssätt i undervisningen kan skifta då det kan 

skilja mellan utforskande undervisning som syftar till att vidga förståelse om t.ex. genrebredd, 

eller om undervisningen primärt ska handla om att drilla eleverna med övning inom ett visst 

område eller undervisningsinnehåll (Hanken & Johansen, 2013). 

 

3.3 Det tvetydiga musikalitetsbegreppet 

Inom kulturen finns det en tyngdpunkt vid prestation och effektivitet inom musicerande 

(Brändström, 1997). Det råder en “färdighetshype” (mitt begrepp) inom musikkretsar och synen 

baseras på mätbara kunskaper, reproduktion och musikalisk effektivitet (Brändström, 1997). Så 

sent som 1996 förespråkade Robert Walker i ISME (International Society for Musical 

Education) att plocka ut de mest talangfulla som ansågs värdiga musikutbildning och 

musikundervisning (Brändström, 1997). Synen på musikalitet och vilka kvalitéer och attribut 

som karaktäriserar musikalitet är varken entydiga eller bestämda. Musikalitetsteorierna jag nu 

kommer att presentera bygger på de nämnda personernas professionella och teoretiska 

föreställningar som utgjorts av psykologihistoriska traditioner samt kritiska, naturvetenskapliga 

och naturalistiska ideal (Jørgensen, 1982). 

 

3.3.1 Musikalitetsteorier 

Carl Seashore (1866–1949) (se t.ex. Jørgensens Fire musikalitetsteorier, 1982) menar att det 

musikalitet utgörs av olika förmågor. Musikaliska talanger och förmågor kategoriseras i fem 

olika beståndsdelar: 

• Förmåga att uppfatta ljudens frekvens (tonhöjd) och amplitud (pitch), form (dynamik) och 

längd (varaktighet). (Denna kategori kan karaktäriseras som auditiv perception) 

• Förmåga att reproduktivt föreställa sig ljuden i skapande fantasi, som även omfattar 

ihågkommelse (minnet). 

• Förmåga att bli påverkad av ljuden (emotionellt) 

• Förmåga att tänka och lösa musikaliska problem utifrån dessa upplevelser som utgångspunkt. 

• Förmåga att ge uttryck för dessa upplevelser genom musikutövande eller musikskapande. 

(Jørgensen, 1982, s. 28, min översättning och bearbetning) 

Dessa förmågor ansågs av Seashore vara medfödda psykiska och fysiska egenskaper och 

talanger som är oföränderliga och som främst är kopplade till egenskaper som gör att en person 

kan ta till sig musik, dvs. musiksensoriska egenskaper (Jørgensen, 1982). Färdigheterna anses 

däremot inte som ärvda och oföränderliga då de kan framhävas genom hårt arbete (övning). När 

fallet gäller personer som saknar de musikaliska förmågorna (listan ovan) hjälper inte övning 

och det ansågs av Seashore att bara 1% har förutsättningar att bli professionella musiker, 

dirigenter, musiklärare, kompositörer etc. (Jørgensen, 1982). Kompositörerna ansågs som 

profilerna med störst musikalisk potential och kapacitet, enligt Seashore som menade att 
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musikaliska talanger och förmågor kunde tydas först vid 10 års ålder, eftersom de uppfattades 

konstanta. Frågan om att plocka ut de personer som har störst utbyte av musikundervisning, 

baserat på ett test, lyftes av Seashore (Jørgensen, 1982). 

 

Jørgensen (1982) presenterar även en musikalitetsteori enligt James L. Mursell (1893–1963) 

där musikalitet inte graderas i människans olika former av talanger eller rangordnas efter deras 

grad av musikalitet.  Musikalitet tar enligt Mursell utgångspunkt i vissa mentala förmågor 

såsom emotionella reaktioner på toner och tonal-rytmiska mönster, förståelse för tonala 

sammanhang samt förståelse för rytmiska grupperingar. Musikens emotionella innehåll kopplas 

till den musiksensoriska egenskap som utgör en känslomässig reaktion. Om en person inte 

erhåller eller upplever en känslomässig reaktion är personen i fråga omusikalisk och kan ha en 

extremt objektiv uppfattning av musik, fastän det menas med detta synsätt att ingen är mer eller 

mindre musikalisk då olika utgångspunkter eftersträvar olika typer av musikalitet (Jørgensen, 

1982). Det medfödda musikaliska arvet sätter begränsningar i förändringsarbetet av 

musikaliteten, även om det anses alla kan få något i utbyte av musik och musicerande, menade 

Mursell (Jørgensen, 1982). 

 

Robert W. Lundin (1920–2007) använde begreppet musikalisk färdighet och förmåga framför 

“musikalitet” (Jørgensen, 1982). Färdigheter och förmågor syftar till att t.ex. kunna skilja på 

tonhöjder och tonstyrka. använde begreppen musikalisk kapacitet (biologiska förutsättningar 

såsom kroppslig och fysisk potential), musikalisk talang och aptitud (färdighetsnivå och 

kompetens). Lundin ansåg att musikalitet inte är medfött och därmed inget genetiskt arv utan 

är en samlingsbeteckning för de färdigheter som en lärt sig under sin utveckling. Lundin 

förespråkade däremot spetsgrupper för elever med fallenheten (här syftat till Lundins attribut – 

kapacitet, talang och aptitud) för musisk verksamhet (Jørgensen, 1982). 

 

John Blacking (1928–1990) (Jørgensen, 1982) menade att inget är musikaliskt utan människan 

eller utom människan. Uppväxtmiljön betonas inom Blackings syn på musikalitet, eftersom 

musik har olika betydelse i olika kulturer då musikens och gestaltningens beståndsdelar kan ha 

olika relevans. De biologiska förutsättningarna ansågs vara så gott som lika för alla (Jørgensen, 

1982). Blacking ansåg att miljön hade avgörande betydelse för utvecklandet av musikaliska 

färdigheter och musikundervisning är gynnsam i ett socialt och kulturellt sammanhang. Det 

ljudliga uttrycket är grundläggande för musikalitet, främst vid reproduktion av musik som inte 

är nedskriven eller noterad då musikgestaltning ansågs handla om att upptäcka ljudens mönster 

och att kunna känna igen dem för att kunna reproducera musik (Jørgensen, 1982). 

 

3.3.2 Musikalitet förvärvad genom uppväxtmiljö 

Det kan förekomma tidiga tecken på musikalisk fallenhet. I en ”musikfamilj” kan det vara svårt 

att urskilja musikalitet som förvärvad eller som förvärv genom stimuli i social eller kulturell 

miljö (Hjort, 2002). I en musikfamilj förekommer mycket musik i hemmiljön, musik brukas i 

form av lyssning och det sjungs och spelas musik på instrument. Övning som förvärv av 

musikaliska färdigheter kan även ses på olika sätt. Övning genom undervisning kan ses som 

formell. Att lyssna till, upptäcka och diskutera musik kan ses som informell övning. Vidare 
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menar Hjort (2002) att stöttande föräldrar anses inte som en förutsättning för framgångsrik 

övning, men kan underlätta vid t.ex. motivation och stöd. Syskon kan ses som förebilder och 

stöttepelare i den musikaliska utvecklingen. Bland kompisar (och syskon) kan gruppnormer 

styra hur utvecklingen ter sig, i form av instrumentval och val av genrespecificering. Målbilden 

kan styras av idoler och professionella musiker, såsom att lärare kan inspirera med sina 

egenskaper som både skicklig pedagog och musiker (Hjort, 2002). 

 

3.3.3 Absolut, relativistisk och relationell musikalitetsuppfattning 

Brändström presenterar musikalitetsuppfattningar som tre olika syner på musikalitet. Med 

absolut musikalitetsuppfattning förklaras musikalitet som medfödd och förvaltat genom 

biologiskt arv och är således få förunnat av de som har “musikaliska” förfäder (Brändström, 

1997). Även musiken är med detta synsätt absolut och finns utom människan, men det är bara 

vissa utvalda som besitter förmågan att mottaga musiken och uppmärksamma den som just 

musik (Brändström, 1997). Med denna elitistiskt färgade och objektiva syn på musikalitet är 

även musiken absolut och vindens sus och fågelsång är bara exempel på “oljud” som inte alla 

människor kan klassificera som musik eller uppskatta som naturligt vackra fenomen. 

 

Med en relativistisk musikalitetsuppfattning menar Brändström (1997) att musiken finns inom 

alla människor. Med denna musikalitetsuppfattning står den musikaliska upplevelsen i centrum 

och musikaliteten framhävs av upplevelsen att skapa musik, sjunga, spela och lyssna till musik. 

Att lyssna till musik är därmed lika viktigt som att skapa och spela musik (Brändström, 2006). 

Musikaliteten är med detta synsätt inte mätbar, då musiken som fenomen och dess värde ses 

som subjektiv och är relativ mellan olika människor. Alla människor kan nyttja musiken vare 

sig det handlar om gestaltning, lyssning eller i musikterapeutiska syften och färdighet tonas 

ned. Dessutom har alla, med detta synsätt, möjlighet att utvecklas musikaliskt och uttrycka sig 

genom musik (Brändström, 1997). Barnens spontana sång har lika högt värde som en 

professionell musikers framträdande och ska därför uppmuntras (hur det än låter), som med en 

ideologi likt “hellre än bra”. Musikalitet är inte förvärvad genom biologiskt arv utan kan 

utvecklas av alla genom hårt arbete, helst från tidig ålder (Brändström, 1997). Likt tiotusen 

timmar-principen, då profession kan erhållas efter lång tid av målmedveten övning och träning, 

kan musikalitet utvecklas av alla med t.ex. 10 års arbete med sakkunnig ledning i ett tidigt 

stadium. Det kan däremot finnas biologiska undantag, såsom fysiska förutsättningar när det 

handlar om att t.ex. nå en oktav på ett piano med en hand eller till och med avsaknad av lemmar 

såsom armar för en trummis, men ingenting ska betraktas som omöjligt (Brändström, 1997). 

 

Brändström (2006) introducerade en tredje syn på musikalitet han kallar relationell 

musikalitetsuppfattning där den kommunikativa förmågan centreras. Musikalitet sätts i 

perspektiv till en omgivning och förmågan att musicera och diskutera musik med andra 

människor är värd att eftersträva. Musikens meningsskapande och betydelse kan bero på 

personliga preferenser och interpretationer. Musikalitet kan således erkännas vid förståelse för 

andras åsikter och musiksmak och med insikt i sociala och kulturella tillhörigheter med denna 

uppfattning. Att låta elever upptäcka och utmanas i sina föreställningar om musik kan därför 

gynna deras relationella musikalitet (Brändström, 2006). Musik kan kräva både en sändare och 



15 

 

mottagare och anses därför att musikalitet inte kan bedömas enbart som en individuell kunskap 

eller färdighet. I en pilotstudie av Brändström (1997) diskuterades den kommunikativa 

förmågan, att kunna uttrycka någonting som gör att en annan människa känner eller upplever 

något. Förmågan att beröra och påverka en annan människa kan därför ses ur ett relationellt 

synsätt mellan färdighetsperspektivet och upplevelseperspektivet. 

 

3.4 Neuropsykologin och variationer av amusi 

Amusi är inte en primär störning av syn eller hörsel, utan syftar till hjärnans oförmåga att 

analysera och koppla till någon minnesfunktion (Helgesson, 1994). Inom neuropsykologi 

behandlas studiet av samband mellan hjärna och beteende. Neuropsykologin syftar alltså inte 

till kroppens fysiska förutsättningar som förmågan att höra eller tala. Amusi är en neurologisk 

störning, eller som jag hellre kallar det, funktionsnedsättning eller funktionshämning. Eftersom 

neurologer och neuropsykologer sällan har musikalisk utbildning, har de i väldigt liten 

utsträckning undersökt och forskats om amusi. Enligt Helgesson (1994) är förmågan att tillägna 

sig musik, som jag valt att kalla fallenhet, medfödd i stor utsträckning, även om det generellt 

inte betyder att du måste ha en förälder med den förmågan. Som nämnts i inledningen anses 

ungefär 10 % ha funktionsnedsättningen amusi och är tondöva eller tillhöra den ännu mindre 

grupp som anses vara melodidöva (fenomenet kallas dymelodia), som inte är beroende av 

tondövhet (Helgesson, 1994). Kempe & West (2010) menar däremot att det bara är ca 3–4 % 

av befolkningen som saknar förmågan att urskilja tonhöjder och/eller rytmiska mönster. Att 

kunna uppskatta och uppleva musik genom lyssning kan tyda på musikalisk kompetens men 

utesluter å andra sidan inte tondövhet eller dymelodia (Helgesson, 1994).  

 

Helgesson (1994) beskriver den musikaliska funktionsnedsättningen amusi i tre slag. Med 

receptiv amusi har personen svårigheter att uppfatta tonhöjd, identifiera melodier eller upptäcka 

fel i andras musikutövning (Helgesson, 1994). Det kan även handla om svårigheter att 

identifiera musikinstrument i ljudbild, analysera ackord och med rytmdiktat. För en person med 

receptiv amusi kan reproduktionen och representationen av musikljud och melodier bli 

omedvetet felaktig eller med förminskad medvetenhet om det. Felaktig reception av agogiska 

accenter, dvs. fraseringar och dynamiska skiftningar, kännetecknar receptiv amusi (Helgesson, 

1994). Det kännetecknas även av dålig rytmkänsla och pulssvaghet samt att a prima vistasång 

och a prima vistaläsning blir dåligt utförd på grund av musikalisk alexi (störning av 

läsförmågan). Sensorisk amusi syftar till oförmågan att uppleva dissonans av klanger vid 

förändring av den akustiska upplevelsen och oförmågan att skilja mellan olika musikaliska 

mönster såsom klangfärger och tonhöjder (Helgesson, 1994). En person med expressiv amusi 

har dålig produktion av ljud och melodier som att t.ex. sjunga spontant i olika register och 

vokalt återge kända eller okända melodier (Helgesson, 1994). En person med expressiv amusi 

har kännedom om sina svårigheter men är oförmögen att korrigera eller öva färdigheter för att 

hämma dem. Olika varianter av apraxi och dyspraxi kan anses falla under expressiv amusi när 

det handlar om behärskning av sångrösten och manipulation av ett musikinstrument 

(Helgesson, 1994).  
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3.5 Uppfattningar och värderingar 

De normer och värderingar som traderas i musikkultur genom musikundervisning kan se 

annorlunda ut. Olikheter mellan musiklärares ideologi kring musikämnet och musik kan tendera 

att medföra olikheter i musikundervisningens innehåll och metoder. Inte heller kunskapskraven 

uppfattas lika av musiklärare nationellt som undervisar i samma kurser. 

 

3.5.1 Lärares uttalade uppfattningar om musikalitet 

Brändströms (1997) pilotstudie visade att musiklärare värderade musikalisk färdighet och 

musikalisk upplevelse i samma utsträckning. Musikalitet kännetecknas av att ha känsla för puls 

och samklang, besitta kunskap att kombinera rytm och dynamik samt förmågan att skapa musik. 

Musikalitet kännetecknas även av känslomässiga upplevelser av rytm, melodi eller harmoni 

samt ett intresse och tycke för musik och ha känslor för och kring den. Musikalisk färdighet 

och upplevelse i kombination sammanfattas som “Att kunna lyssna och tillägna sig olika 

sorters musik, att kunna omsätta sina musikaliska idéer till ett tonspråk, att tillsammans med 

andra skapa och framföra musik.” (Brändström, 1997, s. 21). 

 

Efter intervjuer med åtta musiklärare på musikhögskola och grundskola av Brändström (1997) 

visade det sig att lärarna i studien ansåg att musik är ett primärt språk som alla har tillgång till. 

Det kan däremot vara det genetiska arvet som gör att vissa drar sig eller söker sig till 

musikaliska uttryck. Det anses alltså krävas ett speciellt anlag för att bli musiker eller 

musiklärare, även om alla människor kan anses musikaliska och bildbara inom musik. Både arv 

och miljö kan påverka det musikaliska förfarandet och det kan vara samverkanseffekter mellan 

musikbegåvning som medfött och stimulans i kulturell miljö som utgör möjligheten för 

musikalisk utveckling (Brändström, 1997). Det spekuleras även om detta perspektiv har att göra 

med lärarens tro om människans bildbarhet, eftersom vikten av uppväxtmiljö betonas starkare 

än arvet. “Tondövhet” är inget begrepp som används och musikalitet kännetecknas främst av 

färdigheter i sång och instrumentspel (Brändström, 1997). Ena gruppen lärare lägger vikt på 

lyssnade av musik där det menas krävs kunskap och gestaltande förmåga för att t.ex. förstå vad 

man lyssnar efter och värdera vad som är bra (interpretationer). Alltså kan kunskapen att 

värdera upplevelsen av musik ses som en färdighet i sig om syftet med lyssning kan vara att 

värdera färdigheter i musiken (Brändström, 1997). Det framstår som en kurva från en 

relativistisk syn på musikalitet för små barn, till ett mer elitistiskt, absolut synsätt på musikalitet 

på musiklärarutbildning och musikerutbildningen. Det relationella synsättet kan däremot bli 

centrerat bland musiker och kompositörer på etablerad nivå då det kan handla om att påverka 

och beröra en åhörare (Brändström, 1997). 

 

Enligt Brändström (1997) traderar den musikakademiska utbildningen musikalitetssyner inom 

svenska skolan t.ex. med färdighetsperspektivet från instrumentläraren. Det pedagogiska 

förhållningssättet kan främjas av en relativistisk musikalitetssyn som skolan bör ha. 

Antagningsproven till musiklärarutbildningen är ett lämplighetstest som inriktar sig främst på 

praktiskt musikaliska färdigheter vilket kan resultera i att kvalificerade, socialt mogna 
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läraraspiranter som även besitter musikalisk potential och pedagogisk kapacitet blir 

bortsorterade (Brändström, 1997). 

 

3.5.2 Musiklärarens ideologi 

Ruud (1996) presenterar olika förhållningssätt och ideologier angående musikundervisning och 

musikalisk förvaltning: modernistisk konstideologi innefattar social utveckling av det estetiska 

materialet genom musikalisk innovation; konserverande institutionskultur innebär att stabilitet 

till kulturen uppnås genom traditionella värden för reproduktion samt; samtidskultur och 

vardagskultur, innebär att “hänga med” (min tolkning) och samspela med elevers vardagsliv. 

Ruud (1996) poängterar lärarens värdering av sin egen musikaliska identitet och att läraren bör 

ha en omfattande, nykter och avmystifierad syn på musiklivet runt sig. Musikläraren bör ha 

antielitistiska värderingar, eftersom alla elever har rätt till musikundervisning, även de som inte 

har för avsikt att bli professionella musiker eller kompositörer. 

 

Brändström (1997) menar att läraren behöver fundera på sin egen musiska identitet för att förstå 

sambandet och separera sin ideologi som lärare och musiker. Undervisningsinnehållet kan 

pendla mellan att drilla eleverna och låta dem upptäcka och utforska utifrån lärarens ideologier 

och interpretationer inom musik. Alla elever bör ha möjlighet att ta del av musikens värden som 

stimuli för att uttrycka och utveckla känslor, kommunikativa och sociala kunskaper såväl som 

motoriska och intellektuella färdigheter (Ruud, 1996). Ruud (1996) poängterar att ingen är 

ovärdig musikundervisning pga. “omusikalitet” eller funktionshämningar. Det är bara 

musikförmedlaren, läraren och hens ideologi, som står som hinder likaväl som 

möjlighetsskapare för elevers musikaliska utveckling. Musikskolelärare och musikpedagoger 

har menat att det är bortkastad tid och resurs att undervisa människor med funktionshämningar 

i musik (Ruud, 1996). 

 

3.5.3 Lärares uppfattning om kunskapskraven 

I ett forskningsprojekt av Johan Nyberg (2016) fick en grupp lärare i uppdrag att ta fram varsin 

notbild och presentera vad de upplevde som en “enkel” notbild i syfte att bland annat undersöka 

hur begreppet kan tolkas. De presenterade exemplen visade att uppfattningen inte var homogen 

och notbilderna skilde sig åt i svårighetsgrad. Lärarna i studien var inte överens om 

svårighetsgraden i notbilderna mellan kursen Instrument och sång 1 i musikämnet och kursen 

Gehörs- och musiklära 1 i ämnet musikteori, då notbilden och momentet i den förstnämnda 

kursen ansågs ha lägre komplexitet (Nyberg, 2016). Lärarna diskuterade kunskapskraven med 

eleverna för att ge dem en klarare bild av mål minst någon gång per termin och som mest 

kontinuerligt integrerat i den dagliga undervisningen. Det framkom även, efter diskussion, att 

det var skilda åsikter angående vad som var “enkelt” och vad som kunde tolkas som “notbild” 

(Nyberg, 2016). 
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3.6 Elevens förutsättningar för musikundervisning 

Alla är olika. Eleverna som blir antagna på estetiska programmet med inriktning musik besitter 

olika erfarenheter, kunskaper, färdigheter och förmågor. Förkunskaperna kan vara sociala såväl 

som teoretiska eller tekniska. För att planera undervisning som möjliggör lärande och 

kunskapsutveckling behöver elevernas förkunskaper och förutsättningar beaktas. 

 

3.6.1 Utvecklingsmässiga förutsättningar 

Hanken och Johansen (2013) presenterar elevers olika förutsättningar och utvecklingsnivåer 

samt ramfaktorer i musikundervisningen. Fysisk utvecklingsnivå kan handla om anatomiska 

förutsättningar som till exempel klara av att spela på en elbas, om fingrar och händer är 

tillräckligt stora (för att nå) och starka (för att hålla ned sträng och slå an) (Hanken och 

Johansen, 2013). Kontrollen över rörelser som finmotoriken på gitarrsträngarna eller större 

rörelser över ett trumset styrs av den motoriska utvecklingsnivån (Hanken och Johansen, 2013). 

Den kognitiva utvecklingsnivån som syftar till att: uppfatta och tolka sinnesintryck och uttryck; 

förmågan att associera en notbild genom att läsa små noter likasåväl; simultanförmågan, t.ex. 

att både “trampa och slå” på ett trumset eller piano samtidigt som en avkodar notbild eller 

lyssnar till instruktioner (Hanken och Johansen, 2013). Den kognitiva utvecklingsnivån 

omfattar även förmågan att kunna skilja på toner, koncentrationsförmåga och minnesträning. 

Denna utvecklingsnivå skiljer starkt mellan elever då den omfattar många skilda element, 

kunskaper och färdigheter. Elevens sociala utvecklingsnivå syftar till samarbetsförmågan, 

centrumbehovet, förmågan att ta hänsyn och lyssna på andra samt mognad att ta ansvar för vad 

hen gör (Hanken och Johansen, 2013). Den musikaliska utvecklingsnivån omfattar 

uppfattningar och upplevelser av musikens uttryck samt förmåga till konstnärligt uttryck både 

i samspelssammanhang och solistiskt (Hanken och Johansen, 2013). 

 

3.6.2 Individuella förutsättningar 

Vidare beskriver Hanken och Johansen (2013) elevens emotionella och motivationella 

förutsättningar som kan ha stor betydelse för undervisningen. Elevens känslor såsom ilska, 

rädsla och otrygghet kan påverka inlärningsprocessen starkt negativt och lärarens uppgift kan 

bli riktad till att motivera och uppmuntra elever för musikämnet och möjligen undervisning i 

stort (Hanken och Johansen, 2013). Musikläraren behöver även ha kunskap om vad eleven bär 

med sig för tidigare erfarenheter till musikundervisningen. Musik nyttjas av (i princip) alla men 

på olika sätt, musikläraren bör därför ha en uppfattning om de kunskaper och erfarenheter 

eleverna besitter som är inhämtade även utanför skolans väggar (Hanken och Johansen, 2013). 

Det är upp till läraren att bilda en uppfattning om graden av musikalitet hos eleven och bör med 

utgångspunkt anse att alla är bildbara i musik och se till att möjliggöra lärandet för alla elever 

(Hanken och Johansen, 2013). 
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3.6.3 Sociokulturella förutsättningar 

Hanken och Johansen (2013) beskriver även elevens musikkulturella förutsättningar i 

musikundervisningen. Dessa förutsättningar syftar till attityden och förhållning till olika 

musikspråk, genres och uttryck. Elevens musikaliska preferenser, idoler och interpretationer 

styr deras värderingar och uppfattning av och om musik (Hanken och Johansen, 2013). 

Undervisningen bör därför fokusera på ett förstående och öppet klimat för att främja andras 

(allas) värderingar och skapa tolerans för olikheter. Social miljö kan syfta till klassens mer eller 

mindre utarbetade rollfördelning med grupperingar och traderingar av normer och genus 

(Hanken och Johansen, 2013). Det kan förekomma spänningar mellan elever (och läraren) i en 

skolklass och läraren bör därför ha en uppfattning om eventuella konflikter kring svaga och 

starka grupper eller personligheter för att främja ett gott arbetsklimat fritt från normativitet 

såsom jämställdhetsförakt, mobbing eller rasism. 

 

3.6.4 Det faktiska utgångsläget 

Genom att se och förstå elevens faktiska förutsättningar kan läraren uppfatta elevens kunskaper, 

färdigheter och erfarenheter för vad de är istället för vad som borde vara eller finnas (Hanken 

& Johansen, 2013). Med insikt i detta kan läraren anpassa undervisning så den kan passa alla 

samt förstå vilka utmaningar som behövs. Förutsättningarna kan ändras dagligen, så läraren får 

inte låsa sig fast vid uppfattningar och föreställningar då det kan resultera i hämmande av 

elevens uppfattningar om egna möjligheter till utveckling av kunskaper, färdigheter och 

förmågor (Hanken och Johansen, 2013). Lärarens uppfattning föreställning om elevers 

förutsättningar kallas diagnostiserande värdering och syftar inte att fastställa några medicinska 

diagnoser utan reflektera över utgångsläget (Hanken & Johansen, 2013). Den diagnostiserande 

värderingen kan vara av värde i utredningen av stödbehov. Det kan hjälpa läraren i arbetet att 

forma undervisningen och utnyttja elevernas naturliga egenskaper med fokus på deras 

utveckling samt skydda elevernas individuella skillnader (Sandberg, 1996). Elevernas olika 

kunskaper och tidigare erfarenheter kan utgöra svårigheter vid undervisningens genomförande 

(Sandberg, 1996). Eleverna kan ha olika sätt att se på musik som gör att underliggande attityder 

och uppfattningar skapar konflikter som stör kunskapsförmedlingen. Olikheterna kan begränsa 

eller hindra undervisningen om den inte är planerad utifrån elevernas faktiska kunskaper 

(Sandberg, 1996). 

 

Den aktuella utvecklingsnivån eller den närmaste proximala utvecklingszonen (ZPD), som 

Vygotskij kallade det, syftar till en nåbar potentiell utvecklingsnivå (se t.ex. Säljö, 2014). 

Läraren bör ha en optimistisk syn på eleverna och deras kunskaper, färdigheter, erfarenheter 

och förmågor (Hanken & Johansen, 2013). Stimulans anses inte vara tillräckligt för att påverka 

elevernas utveckling då eleverna kan behöva vägledning, motivation och uppmuntran. 

 

3.6.5 Differentiering 

Elevernas olika förutsättningar, förkunskaper, erfarenheter och färdigheter gör att 

undervisningssituationen ibland behöver modifieras genom differentiering (Hanken & 
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Johansen, 2013). Organisatorisk differentiering kan innebära grupperingar utifrån 

förutsättningar som efter t.ex. hur fort eleverna lär sig/tar till sig ny kunskap inom gitarrspel 

exempelvis (Hanken & Johansen, 2013). Det kan även vara grupper utifrån elevers olika 

intresseområden såsom vid fördjupning i grupparbeten t.ex. där en grupp hellre jobbar med 

körsång i vokalensemble än med vispop i gitarrensemble. Pedagogisk differentiering innefattar 

grupperingar för lärandet (Hanken & Johansen, 2013). Det kan innebära metodiska par och 

grupper som främjar lärandet, eller metoderna i sig då eleverna lär av varandra. När eleverna 

grupperas efter färdigheter och/eller förutsättningar genomförs en nivådifferentiering som 

syftar på just skillnader i kvalitet och erfarenhet (Hanken & Johansen, 2013). Det kan även 

innebära skillnader i svårighetsgraden eller nivån av undervisningsinnehållet. Vid stofflig 

differentiering tas elevens intresseområde och preferenser med i metodiska övervägandet vid 

val av undervisningsinnehåll (Hanken & Johansen, 2013). Vissa elever kan behöva motiveras 

genom att t.ex. spela en viss genre och stoffet kan behöva skilja sig i svårighetsgrad (likt 

nivådifferentiering) mellan eleverna då de behöver utmanas olika mycket, på olika nivåer och 

svårighetsgrader. Eleverna kan av olika anledningar behöva mer tid till vissa arbetsuppgifter 

och moment, vilket kräver möjlighet till fler övningstillfällen och prövningstillfällen. 

Modifieringar av detta slag kallar Hanken & Johansen (2013) för tempodifferentiering. 

 

3.7 Skola för alla 

I en skola för alla ska alla elever ha möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter samt 

lära sig att verka och ta del av det sociala samhällslivet. Utbildning i Sverige ska vara likvärdig 

för alla människor oavsett kön, bakgrund och hemort. Hur ser möjligheten ut för elever som 

riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i musikämnen på gymnasiet? 

3.7.1 Stödbehov 

Läraren bör ge eleven med stödbehov i undervisningen stödåtgärder för att möjliggöra alla 

elevers förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter samt att nå målen (Skolverket, 

2014). Elever som klarar lägsta godkända betyg men visar andra svårigheter som kan utgöra 

problem i framtiden, vilka gör att det kan bli svårt att nå kunskapskraven för betyget E, kan 

också vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det kan handla om en elevs 

funktionsnedsättningar, svårigheter med socialt samspel och koncentrationssvårigheter som gör 

det svårt för eleven att nå målen (Skolverket, 2014). Om en elev har en fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning som utgör hinder för den ordinarie undervisningen behöver därmed 

rektorn bli uppmärksammad på behovet av utredning, eftersom rektorn bär det yttersta ansvaret 

för att utreda och inrätta stödåtgärder (Skolverket, 2014). 

 

För att utreda behov av stöd krävs en kartläggning genom observationer av elevens skolsituation 

på individ-, grupp- och skolnivå (Skolverket, 2014). Genom observationerna av elevens 

skolsituation görs en pedagogisk bedömning efter identifieringen av stödbehovet. 

Bedömningen sker utifrån elevens utveckling i förhållande till kunskapskraven (Skolverket, 

2014). Utifrån pedagogiska bedömningen kan analysen av observationerna spegla vilka 

stödåtgärder som är möjliga och rimliga. Analysen kan behandla organisering, utformning och 

anpassningar av lärmiljöerna, undervisningsinnehållet och metoder för att skapa 
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förutsättningarna som eleven är i behov av (Skolverket, 2014). Vid bedömningen av 

stödbehovet är inte medicinsk eller psykologisk diagnos tillräckligt skäl för beslutande om stöd 

(Skolverket, 2014). En diagnos ska inte vara ett villkor för särskilt stöd. Samtidigt menar 

Persson (2013) att diagnoser är tunga kriterier för behov av specialpedagogiska åtgärder. 

Diagnoserna anses vara avgörande i bedömningen av resursförstärkning. Även Asp-Onsjö 

(2014) poängterar att den medicinska diagnosen inte automatiskt ger villkor till särskilt stöd. 

Det är elevens skolsituation som analyseras och i skolmiljön det sker anpassningar, inte av 

eleven (Skolverket, 2014). Kommuner och huvudmän kan neka fristående skolor bidrag om 

resurserna (i detta fall stödåtgärder) finns elever att tillgå inom kommunal skola (Persson, 

2013). 

 

3.7.2 Stödåtgärder 

Stödinsatser som läraren har möjlighet att genomföra för den enskilda eleven inom ordinarie 

undervisningen benämns som extra anpassningar. Det krävs inget formellt beslut för att 

implementera dessa anpassningar och stödinsatser (Skolverket, 2014). Stödinsatser i form av 

extra anpassningar ska tilldelas eleven i ett så tidigt skede som möjligt för att inte hämma 

elevens utveckling. Skolverket (2014) beskriver tydligt att lärare och övrig skolpersonal bör 

uppmärksamma tecken som tyder på att en elev kan vara i behov av extra anpassningar och 

därmed identifiera elevens behov för att därmed skyndsamt påbörja arbetet med anpassningar i 

undervisningen. Det kan handla om lärmiljöer, undervisningens innehåll och metoder 

(Skolverket, 2014). Om dessa anpassningar inte resulterar i främjandet av elevens 

förutsättningar att utvecklas mot målen ska stödåtgärderna intensifieras och anpassas 

ytterligare. 

 

Nästa steg är därmed att anmäla elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektorn för 

utredning, dvs. en kartläggning och pedagogisk bedömning av elevens stödbehov. Anmälan till 

rektorn av elevens stödbehov kan göras vid ett tidigt skede, utan att eleven tidigare fått extra 

anpassningar inom ordinarie undervisning (Skolverket, 2014). Jag vågar påstå att genom en, av 

läraren, tidigt genomförd diagnostiserande värdering av elevens förutsättningar och 

förkunskaper kan utredningen både underlättas och påskyndas. 

 

Särskilt stöd syftar till mer ingripande stödinsatser som inte vanligtvis är möjliga att genomföra 

inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014). Rektorn beslutar om särskilt 

stöd efter utredningen. Det är även omfattningen och/eller varaktigheten som skiljer det 

särskilda stödet från extra anpassningar. Eleven och eventuella vårdnadshavare ska informeras 

så fort stödbehovet är uppmärksammat (Skolverket 2014). Utvecklingssamtalen ger tillfälle och 

möjlighet för eleven (och vårdnadshavare) att ventilera uppfattningar, känslor, tankar och 

funderingar kring skolsituationen.  

 

Extra anpassningar tolkar jag som möjligheter till stofflig- och nivådifferentiering när eleven 

behöver anpassade läromedel. Om en elev behöver extra färdighetsträning ges möjlighet till 

tempodifferentiering. Extra anpassningar kan även innebära att elever får ett 

undervisningsområde förklarat på annat sätt (Skolverket, u.å.a). Särskilda stödinsatser kan 
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omfatta både organisatorisk- och pedagogisk differentiering och därmed nivådifferentiering vid 

val av undervisningsgrupp. 

 

3.7.3 Beslutets konsekvenser 

Att få beslut om stöd och få stöd kan, av eleven, upplevas som ett utpekande för sina brister 

(Asp-Onsjö, 2014). Persson (2013) nämner stämplingsteorin då elever blir etiketterade som 

avvikande från “den normala” gruppen. Det är av betydelse hur eleven uppfattar sig själv. När 

eleverna konkurrerar med sina utbildningsresultat inför fortsatta studier har högpresterande 

elever större möjligheter att bli antagna till vidare utbildning än t.ex. elever med 

funktionsnedsättning som har det svårare och kan bli uteslutna från attraktiva utbildningar (Asp-

Onsjö, 2014). Samtidigt kan ouppmärksammade problem få konsekvenser för elevens 

utveckling av kunskaper och färdigheter inom skolan. Persson (2013) menar att läraren behöver 

utveckla kunskap under sin utbildning för att kunna möta elever med svårigheter och verka för 

att integrera dem i skolan gemenskap. Med kunskap och förståelse kan läraren möta alla elever 

och verka professionellt kring elevers olikheter med eventuella funktionshinder eller 

särbegåvningar och kunna se alla elevers utvecklingsmöjligheter och kapacitet (Persson, 2013). 

Läraren behöver även ha förståelse och veta vilka konsekvenser diagnoser, 

funktionshämningar, störningar och sjukdomar elevgruppen eller klassen får, både på individ- 

och gruppnivå såväl som för planering och genomförande av undervisning (Persson, 2013). 

 

Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson (Asp-Onsjö, 2014) menar att det inte finns någon tydlig 

skiljelinje mellan stödbehoven och upplever en skillnad på behov av stöd och behov av 

stödundervisning. Det finns elevgrupper som riskerar att inte nå målen för betyget E, men ändå 

är det inte självklart att alla dessa elever behöver särskilt stöd eller extra anpassningar. 

“Skolstöd” eller “läxhjälp” skulle jag benämna den typen stöd som inte faller under 

specialpedagogiska insatser, stödundervisning och utredningar av stödbehov. En femtedel av 

Sveriges elever får eller har fått stöd och skaran av elever med diagnos är liten (Persson, 2013). 

Specialpedagogerna och speciallärarnas främsta uppgift är att avlasta, stödja och hjälpa 

arbetskamrater (Persson, 2013). Enligt specialpedagoger och speciallärare syftar deras arbete 

med eleverna till att stärka självförtroendet bakom socioemotionella problem (Persson, 2013).  

 

3.7.4 Undantagsbestämmelsen vid betygsättning 

I de fall en elev inte kan nå ett visst betyg pga. en funktionsnedsättning kan undantags-

bestämmelsen användas (Skolverket, u.å.b). Bestämmelsen ska syfta till att skapa lika 

förutsättningar för elever med funktionshämningar, som inte är av tillfällig natur, att nå ett visst 

betyg och kan bara användas vid betygsättning av terminsbetyg och slutbetyg (Skolverket, 

u.å.b). Om en elev omöjligt kan nå kunskapskraven pga. sin funktionsnedsättning eller 

personliga förhållanden, trots hur mycket särskilda stödanpassningar stöd skolan ger i olika 

former, är det ett direkt hinder för elevens utveckling. Undantagsbestämmelsen ska användas 

när det särskilda stödet inte räcker eller har räckt till för att möjliggöra elevens förutsättningar 

att nå kunskapskravet (Skolverket, u.å.b). Det krävs ingen diagnos för att använda 

undantagsbestämmelsen men det krävs en bestående funktionsnedsättning som utgör ett hinder 
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för att de ska nå en viss del av kunskapskraven (Skolverket, u.å.b). Undantagsbestämmelsen 

går inte att använda om elevens förutsättningar hade främjats genom särskilt stöd. Det är 

därmed upp till läraren att avgöra om elevens funktionsnedsättning är av tillfällig natur utifrån 

sina kunskaper om elevens funktionshämning (Skolverket, u.å.b). Med hjälp av sina 

ämneskunskaper ska läraren bedöma vad som kan anses innebära “enstaka delar” av 

kunskapskraven som påverkar elevens förutsättningar. Läraren som sätter betyget kan behöva 

samråda med kollegor och rektorn om elevens förutsättningar upplevs otydliga och det kan även 

finnas anledning att rådfråga specialister och elevhälsan som kan hjälpa till vid bedömningen 

av elevens funktionsnedsättning eller om det är bristande kunskap som gör att eleven inte når 

ett visst betyg (Skolverket, u.å.b). Eleven ska ges möjligheter att nå alla betygssteg även när 

undantagsbestämmelsen har använts och läraren har bortsett från enstaka delar av 

kunskapskraven (Skolverket, u.å.b). Däremot kan läraren inte använda undantagsbestämmelsen 

och bortse från enstaka kunskapskrav om eleven har möjlighet att nå E-nivå genom särskilt 

stöd. Användandet av undantagsbestämmelsen behöver inte dokumenteras och ska inte synas i 

betygsdokumentet. 

 

Ferm Thorgersen (2010) beskriver alla elevers lika bildnings- och utbildningsmöjligheter som 

jämlikhet. Jämlikhet innefattar även möjligheterna för alla elever att utveckla de kunskaper och 

färdigheter som är formulerade i styrdokumenten oavsett i vilken skola eller skolform de 

studerar. Författaren poängterar även att alla elever ska ges möjlighet att nå alla formulerade 

kunskaper och förmågor, inte bara “det viktigaste”, i alla kvalitetsnivåer (betyg) som är 

formulerade i kunskapskraven (Ferm Thorgersen, 2010, s. 43–44). 

 

3.7.5 Gymnasieskolans läroplan (Gy11) 

I läroplanens (gy11) första del redogörs skolans värdegrund och uppgifter följt av skolans 

övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2017a). För en likvärdig utbildning ska 

förutsättningarna vara lika för alla elever. För elever med funktionsnedsättningar ska 

undervisningen anpassas utefter elevens behov för att skapa lika förutsättningar. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

[sic] aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för 

elever med funktionsnedsättning. (Skolverket, 2017a, gy11, digital 

resurs) 

Enligt Skolverket (2017a) är gymnasieskolans huvuduppgift att skapa förutsättningar och 

förmedla kunskaper till eleverna. Eleverna ska ges möjlighet att tillägna sig och utveckla 

kunskaper och färdigheter i gymnasieskolan. Eleverna ska bli medvetna om sin studiesituation 

och behöver få en inblick i sin utbildning, ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 

tillämpa sina kunskaper. Eleverna ska även ha möjlighet att påverka undervisningen. 

 

Skolan ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2017a). Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina 



24 

 

kunskaper och förmågor och efter sina förutsättningar växa med uppgifterna. Skolan ska stärka 

elevernas självförtroende och ge alla elever stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt 

som möjligt. Läraren ska stärka elevens lust att lära och förmåga att utvecklas (Skolverket, 

2017a). Läraren ska även planera och genomföra sin undervisning att eleverna upplever 

undervisningsinnehållet och kunskaperna som meningsfulla och att elevens 

kunskapsutveckling går framåt. 

Skolans mål är att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- 

och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och 

kunskaper, har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt 

studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och 

arbete i Sverige och andra länder (...). (Skolverket, 2017a, gy11, digital 

resurs) 

Läraren ska i sin tur bidra med underlag för elevens framtida yrkesinriktning eller 

utbildningsval samt informera och vägleda eleverna i deras val (Skolverket, 2017a). Läraren 

ska även informera elevens eventuella vårdnadshavare om skolsituationen och eleverna ska ges 

kontinuerlig information om framgångar och utvecklingsbehov samt berätta för eleven på vilka 

grunder betygsättning sker. All tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

nationella kunskapskrav ska utnyttjas (Skolverket, 2017a). Även de kunskaper eleverna 

inhämtat utanför skolan ska beaktas vid planering och utförande av undervisning och vid 

betygsättning. 

 

3.7.6 Skolväsendet vilar på lagar 

I Skollagen (SFS 2010:800) behandlas “likvärdig utbildning” i 1 kap, 9 §. Utbildningen ska 

vara likvärdig för alla elever inom alla skolformer i hela landet. 3 kap berör elevers utveckling 

mot målen utifrån sina förutsättningar. Vårdnadshavare ska få fortlöpande information om 

elevens utveckling. Skollagen berör även lagar kring stödanpassningar och stödåtgärder, såsom 

extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. I 15 kap, 26§ (PYS-paragrafen) behandlas 

undantagsbestämmelsen vid betygsättning. 

 

Även Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) berör stödåtgärder och berör elevens rätt att gå 

om en kurs flera gånger om betyget E inte kunnat uppnåtts. Om eleven i gymnasieskolan 

upplever påtagliga studiesvårigheter inom flera kurser eller gymnasiearbetet kan eleven befrias 

från undervisningen i dessa om det önskas och inte kan lösas på annat vis (SFS 2010:2039). 

Vid en sådan lösning i form av reducerat program eller med hänsyn till en elevens 

förutsättningar kan huvudmannen besluta om en studietid längre än tre år. 

 

I Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) behandlas bland annat bestämmelser om 

förkunskaper till gymnasieprogram. Programmet kan vara av särskild variant av en 

gymnasieutbildning på en ort och kan därmed kräva vissa förkunskaper av sökande elev inom 

ett ämnesområde som är utmärkande för varianten. Urvalet ska ske utifrån betygen och det prov 

där eleven kunskaper och färdigheter prövats. Detta gäller även vid riksrekryterande estetisk 

spetsutbildning. Det är huvudmannen som beslutar om på vilka premisser urvalet ska ske till en 
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estetisk spetsutbildning. Urvalet på ett nationellt gymnasieprogram sker sakligt och opartiskt 

och sker i regel utifrån elevernas slutbetyg från grundskolan. 

 

Här avslutas litteraturöversikten. Detta kunskapsområde skipade mitt undersökningsområde 

och forskningsfrågorna. Denna litteraturöversikt, med teorier, teoretiska modeller och 

styrdokument gav mig förförståelsen inom forskningsområdet till att bilda teman utifrån mina 

spår ur memos där jag preciserat studiens omfång. 
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4. Empiriinsamling och analys 

I detta kapitel beskrivs metod för datainsamling och analysmetod. Här förklaras hur 

förförståelsen använts i teorigenereringen genom nyansering av befintliga teoretiska 

utgångspunkter och förklaringsmodeller vilka även kompletterat studiens grundade teori med 

begrepp och modeller. 

 

4.1 Metod för datainsamling 

Till denna studie valdes kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling (empiri). Innan 

intervjutillfällen designades ett frågebatteri (se Bilaga 3) där teman och frågeförslag 

implementerades. Musikalitet, tolkning av läroplanstext och stödmöjligheter i musik är 

exempel på intervjuernas designade teman. Mallen, eller intervjuns utgångspunkt kan ses som 

en halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Halvstrukturerade vetenskaps-

intervjuer kännetecknas av att intervjuguiden, eller frågebatteriet, är uppbyggd av teman och 

förslag till frågor utan någon fast dramaturgisk ordning. Den halvstrukturerade intervjun ska 

varken vara ett fast frågeformulär eller likna ett öppet vardagssamtal. Intervjufrågorna har låg 

grad av standardisering, dvs. svarsutrymmet är stort och har inte fasta angivelser (Patel & 

Davidson, 2011). Den kvalitativa forskningsintervjun kan i detta fall ses som en 

begreppsintervju med syfte att kartlägga hur ett fenomen eller begrepp tolkas. Intervjun är 

därmed av explorativt slag och syftar till att kartlägga situationer, fenomen och på så sätt 

exponera ett sammansatt problem. Med låg grad av standardiserade frågor och låg grad av 

strukturering av intervjun kan både informanter och forskaren hitta nya synsätt, komma till nya 

insikter, upptäcka nya dimensioner och aspekter av ett fenomen eller en situation vilket kan 

bidra till att alla parter ”blir klokare” (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.2 Förförståelse och hypotesprövning 

I frågebatteriet till den halvstrukturerade intervjun har även en del områden och frågor kring 

teman matats in, eftersom det fanns avsikt att undersöka dem (se Bilaga 3). Genom dessa 

underteman har intervjun en hypotesprövande ansats med både spontana och planerade ”Tycker 

du att…?”-frågor, men med fokus på att se skillnader mellan informanters uppfattningar och 

erfarenheter utan att ha förutfattade meningar eller förvänta ett specifikt svar eller utlägg. Att 

leda till teman, utan att ge direktiv eller presentera önskvärda uppfattningar eller 

förhållningssätt, kallar Kvale & Brinkmann (2014) för fokusering. Samtidigt kan hypotes-

prövning i intervjun tendera att göra intervjun något mer strukturerad. Intervjun blev även av 

konfrontatoriskt slag med frågor om hur något uppfattas, används och hur det kommer till 

handling i praktiken användes för att undersöka lärares handlingar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Det finns ingen enig modell för hur förförståelsen ska hanteras inom GT. Å ena sidan bör 

forskaren ha så lite förförståelse som möjligt inom det ämne som ska studeras för att kunna 

träda in i ett forskningsprojekt utan förbestämt fokus (Glaser 2010). Å andra sidan förhåller sig 

studien till Strauss och Corbins anspråk på att förförståelsen kan underlätta vid fokusering av 

forskningsområde och av den anledningen är viktig för en GT. Kvale & Brinkmanns (2014) 



27 

 

poäng om att kunskaper inom intervjuämnet är en byggsten för forskningsintervjun. Det krävs 

förförståelse för att kunna förstå meningen med informanternas utsagor, vad de menar och 

innebörden av deras beskrivningar. För att klargöra informanternas beskrivningar och 

upplevelser ställde jag tolkande frågor som t ex ”Du menar alltså att…?” eller ”Betyder det 

att…?” i syftet att klargöra eller låta informanten förklara på ett annat sätt (Kvale & Brinkmann, 

2014). Med tolkande frågor (se nedan) kunde innebörden av en utsaga eller beskrivning 

undersökas för att ge informantens utlägg rätt mening och säkerställa vad utlägget syftar till 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom utsagorna skulle uppfattas och tolkas av mig, försökte 

jag behålla forskarrollen och såg mig därför inte som specialist under intervjuerna. Forskaren 

var öppen för informanternas erfarenheter och ståndpunkter utan att vara kritisk eller dömande, 

vilket kallas reflexivitet (Calissendorff, 2005). En intervju som syftar till att fördomsfritt 

undersöka informanters livsvärld bygger på informanternas beskrivningar av den levda världen 

som berättas med direkta och omedelbara upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun 

utgick från inledande frågor som öppnade för spontana och fylliga beskrivningar från 

informanterna (se Bilaga 3). Som intervjuare kunde jag lyssna noggrant och ge informanterna 

respons genom att nicka förstående, le uppmuntrande eller uttrycka ”mm”, något som Kvale & 

Brinkmann (2014) kallar för uppföljningsfrågor som även kan innefatta upprepning av ord eller 

fraser. Eftersom tystnad kan leda till utvecklande av utlägg och ger även tid för fundering och 

reflektion under intervjun då något kan behöva associeras i en utsaga, försökte intervjuaren inte 

prata i onödan vilket gav utrymme för nyanserade och genomtänkta beskrivningar. De mer 

direkta frågorna, eller frågor om det specifika, ställdes i slutet av intervjun för att inte riskera 

att frågor skulle uppfattas stötande eller ifrågasätter informanternas kompetens i för tidigt skede 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Patel & Davidson (2011) kallar intervjutekniken för tratt-teknik 

då intervjuaren går från mer öppna och generella frågor till mer specifika och direkta (se Bilaga 

3). 

 

Vid design av intervju och intervjufrågor användes ett vardagligt språk för att undvika 

missförstånd (Kvale & Brinkmann, 2014). Fackligt språk kan försvåra kommunikationen och 

ämnesfackliga termer kan dessutom feltolkas, om ännu värre uppfattas som stötande om 

begrepp och termer inte förstås av informanterna. De kunskaper i ämnet jag i rollen som 

forskare besuttit kunde vara långt ifrån självklara hos informanterna (Patel & Davidson, 2011). 

Ytligare nyansering från min sida kan understryka känslighet, eller förståelse, för 

informanternas förkunskaper om ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Som nämndes ovan var 

inte målet att ”pracka på” informanterna resonemang eller uppfattningar. Det är nämnvärt att 

även informanternas ovetande eller en bristande meningsfull uppfattning om ett område är av 

värde i studien (Patel & Davidson, 2011). 

 

4.3 Urval av informanter och genomförande av intervjuer 

Intervjupersonerna, som här kallas informanter, har valts utifrån deras särskilda kunskaper och 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Urvalet av informanter skedde på basis av deras 

kunskaper och erfarenheter inom forskningsområdet för att ge mättnad åt kategorierna (Glaser, 

2010). Slumpmässigt urval är därmed inte meningsfullt med GT. Studien har genomförts med 
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totalt tre olika intervjuer med sammanlagt fyra olika deltagare; tre musiklärare och en tjänste-

man på Specialpedagogiska myndigheten (SPSM). 

 

4.4 Intervjuerna 

Till första tillfället för datainsamling intervjuades två musiklärare på en gymnasieskola i övre 

Norrland. Anledningen till detta val av lärare var min insikt i deras arbetssätt, arbetsplats och 

erfarenheter som kunde berika studien med deras kunskaper kring forskningsområdet. Med 

kännedom om att dessa två lärare jobbade tätt tillsammans och utförde den största delen av 

musikundervisning vid gymnasieskolan planerades intervjun att genomföras med båda två 

samtidigt. Genom att intervjua ett par kunde intervjun fungera som ett kunskapsgivande 

kollegialt samtal. Intervjun kan på så sätt vara en positiv upplevelse för alla inblandade då 

samtalet kan vara berikande genom att tillföra nya insikter utifrån varandras utsagor och 

beskrivningar. Att låta båda informanterna prata och svara på frågorna gav tillfälle för lärarna 

att förändra sina uttryck eller utsagor (Kvale & Brinkmann, 2014), då de inspirerats att berätta 

på nya sätt med nya insikter och uppfattningar utifrån nya sammanhang och angreppssätt (Patel 

& Davidson, 2011). Denna intervjuform öppnade för naturliga svar och diskussioner vid alla 

intervjutillfällen. Intervjun hölls på deras arbetsplats (ett kontor på gymnasieskolan) och vi 

kunde samtala i deras naturliga miljö och varade i ungefär 50 minuter. Vid nästkommande 

tillfälle för datainsamling riktades urvalet mot Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

för att få en bredare syn från ett specialpedagogiskt perspektiv. En intervju genomfördes med 

en specialpedagog som specialiserat sig inom neuropsykologiska funktionsnedsättningar. 

Frågebatteriet reviderades något eftersom intervjun i detta fall inte var med en verksam 

musiklärare. Istället lades fokus på det specialpedagogiska fältet och neurologiska hämningar. 

Teman i frågebatteriet (Bilaga 3) kring musikalitet och tolkning av kursplaner modifierades till 

fördel för specialpedagogens kunskapsområde. Intervjusamtalet varade i ungefär 30 minuter. 

En tredje intervju genomfördes vid ett senare tillfälle med ännu en musiklärare vid 

gymnasieskolans estetiska program. Denna lärare blev kontaktad främst för att det fanns 

möjligheter till direktkontakt utan att behöva gå genom en växel, kommunkontor eller rektor. 

När jag sökte efter fler musiklärare att intervjua utforskade jag nya marker med (för mig) 

okända skolor av anledning att öka validiteten. Informanten var även av intresse med anledning 

att denne jobbade på en fristående gymnasieskola i nedre Norrland. Den tredje och sista 

intervjun genomfördes på informantens arbetsplats i skolmiljö och varade i ungefär 35 minuter. 

 

4.5 Informantprofiler 

Musiklärare 1 utbildade sig till musiklärare på musikhögskolan i Piteå 1988 och tog examen 

efter fyra års studier. Innan högskoleutbildningen studerade hen på Framnäs folkhögkskola. 

Musiklärare 1 arbetar på en gymnasieskola i övre Norrland. Musiklärare 1 undervisar i 

ensemble samt i sång (INSÅ). Tidigare har hen undervisat i gehörs- och musiklära, men inte 

med nuvarande läroplan (gy11). Med lång arbetserfarenhet har hen undervisat många elever i 

alla kurser inom musikämnet och musikteori men även i många kurser som inte längre finns 

kvar. 
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Musiklärare 2 utbildade sig till musiklärare på musikhögskolan i Piteå. Där studerade hen i fem 

och ett halvt år. Innan lärarutbildningen gick hen både två år på Mellansel folkhögskola och på 

estetiska programmet i Örnsköldsköldsvik. Musiklärare 2 arbetar på en gymnasieskola i övre 

Norrland. Musiklärare 2 undervisar i elbas (INSÅ), musikproduktion, estetisk kommunikation 

och ensemble men har undervisningserfarenhet av alla kurser inom musik och musikteori såsom 

t.ex. musik för dans och teater samt gehörs- och musiklära. 

 

Musiklärare 3 är utbildad musiklärare på musikhögskolan i Göteborg med huvudinriktning på 

ensemblespel inom afroamerikanska genres. Musiklärare 3 tog lärarexamen efter fyra och ett 

halvt års studier på musikhögskolan som hen delade upp då hen även utbildat sig till journalist. 

Sin lärarexamen tog hen 2014. Innan högskolestudierna gick Musiklärare 3 en jazzutbildning i 

två år på folkhögskola i Östersund. Eftersom Musiklärare 3 tidigare jobbat inom grundskola 

och arbetar nu på en gymnasieskola som erbjuder individuellt val-kurser i musik, har hen genom 

sina år som verksam lärare haft hundratals elever i olika åldrar med olika förutsättningar och 

intresse. Hen undervisar i ensemble, instrument och sång, musikproduktion, digitalt skapande, 

estetisk kommunikation. 

 

Specialpedagog 1 är utbildad förskolelärare som hen har arbetat som. Sedan utbildade hen sig 

till specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning och jobbade under flera år i särskolan. 

Senare fattade hen intresse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utbildade sig även 

inom det området. Specialpedagog 1 arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

och är snart på väg in i pension. Hen har jobbat på SPSM i 20 år och är ofta ute på skolor för 

att hålla kurser kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutom att hålla i mycket 

kurser sitter Specialpedagog 1 i telefon tre dagar i veckan. 

 

4.6 Kontakt och samtycke 

Musiklärarna kontaktades via telefon och fick sedan blanketten om informerat samtycke (se 

Bilaga 2) skickat till deras mailadresser som de fick tillfälle att läsa igenom i god tid innan 

intervjutillfället. Det gav dem möjlighet att ifrågasätta syftet med forskningen och i lugn och ro 

reflektera över deras medverkan. I blanketten för deras medverkade gavs en kort presentation 

av forskningsprojektet och mig själv. I presentationen gavs en mycket ytlig beskrivning av 

syftet med studien som inte avslöjar några av intervjuns teman eller frågor. Anledningen att ge 

en ytlig bild av syftet med studien kan göra att informanterna inte ”läser på” om 

forskningsområdet och ger mig på förhand bestämda svar och utsagor vilket kan hämma 

reliabiliteten och validiteten i data (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanternas utsagor kan ses 

som spontana eftersom de inte blev förberedda på intervjufrågorna för att kunna ”se bra ut” 

(framstå som pålästa) vilket annars kan hämma spontaniteten vilket data och teoribildningen 

hänger på (Kjellander, 2013). I utskicket (blanketten för informerat samtycke) lyder därefter en 

beskrivning av hur intervjun och datainsamlingen skulle gå till. Av sekretesskäl framgår det 

tydligt i blanketten för informerat samtycke hur informanternas medverkande är frivilligt under 

tiden forskningsprojektet pågår och hur information om dem kommer att behandlas. 

Informanternas konfidentialitet beaktas och anonymisering kommer att ske vid eventuella citat 

eller utlägg som presenteras i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Jag har värnat och kommer att fortsätta värna om informanternas integritet och behandlar 

personuppgifter på det sätt att de inte ska kunna läcka ut. Transkriberingen gjordes därför med 

program utan molntjänst eller som var kopplat till en internettjänst. Att meddela rektorn kan 

dessutom röja anonymiteten av de frivilliga informanterna i studien och jag nöjde mig med att 

rådfråga lärarinformanterna om min tillfälliga vistelse på skolorna i och med intervjun (Nyberg 

& Tidström, 2012). Med professionell distans till informanterna kan jag därmed intyga att våra 

eventuella relationer inte påverkade intervjuns giltighet eller tillförlitlighet då svar eller 

eventuella tillkännagivanden inte lockats fram (Kvale & Brinkmann, 2014). Min kunskap om 

informanterna och deras arbete kunde däremot användas i vid transkriberingen, tolkningen och 

analysen av insamlade data från intervjun. 

 

Råmaterialet kommer inte att läggas ut eller placeras i studien vid inlämning/uppladdning. 

Transkriberingen av råmaterialet har inte att förskönats varken av omskrivningar eller 

omformuleringar, eftersom det kan leda till både falsifiering och fabricering (Patel & Davidson, 

2011). Namn och orter har anonymiserats i transkriptioner då det är av betydelse att lyfta fram 

ett särskilt uttalande eller beskrivning från en informant utan att röja deras identitet eller 

lokalisering. Anonymitet kan dessutom göra svaren mer tillförlitliga (Nyberg & Tidström, 

2012). 

 

4.7 Dokumentation av intervju 

För att dokumentera intervjuerna spelades samtalen in med diktafon. Ljudinspelningen av 

intervjuerna gav mig möjlighet att fokusera på samtalet och kunde råda bot på de missar som 

kunde gjorts om jag istället hade valt att anteckna intervjun. Även om tonfall, ordval och pauser 

”fastnar” på inspelningen gör t ex kroppsspråk och gester inte det (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vissa gester är däremot utskrivna i transkriptionen till analysfasen. Information som var av 

intresse som framgått genom informella samtal kring intervjun (före/efter) har inte använts i 

studien utan informanternas tillstånd (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Intervjun med informanten på SPSM genomfördes via telefonsamtal och det informerade 

samtycket gjordes genom muntlig överenskommelse innan inspelningen startades. 

Informantens inställning var mycket god och ställde sig positiv till användningen av samtalet i 

denna studie. Strax innan telefonintervjun gjorde jag en anordning för att spela in samtalet. 

Telefonen kopplades till ett högtalarsystem som förstärkte samtalet vilket spelades in på en 

diktafon.  

 

Glaser (2010) förespråkade inte ljudinspelning av intervjuer eftersom det ansågs ge upphov till 

insamling av alla data och därmed även onödig information. Trots detta ansåg jag ljudinspelning 

som den rimligaste metoden för dokumentation av intervju. Att rensa och sortera data hör till 

en del analysprocessen. Det som inte uppfattas viktigt under intervjutillfället kan glömmas bort 

om det inte finns väldokumenterat. Ironi i intervjun kan gå förlorad och det blev därför upp till 

mig att tolka och texta intervjuerna så tydligt som möjligt för analys. Dessutom tog 

transkriberingen av intervjun väldigt lång tid att genomföra. 
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4.7.1 Transkribering 

Transkriberingen är en viktig del av analysarbetet då den inleder den analytiska processen 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Råmaterialet är textat precis som det har talats och uppfattats, 

åtminstone så gott som, för att möjliggöra en rättvis och valid analys genom kodning vilken ska 

göras utifrån råmaterialet. Ljudfilerna avlyssnades av mig personligen i Cubase LE 9.5 där jag 

enkelt kunde sakta ned ljudklippen och utförligt kunna transkribera intervjuerna till text. 

 

4.8 Analysmodellen i GT 

Ett ord, uttryck eller meningar i empirin som fångar någonting väsentligt för studien under 

analysprocessen kallar Guvå & Hylander (1998) för indikator vilken kan utgöra en byggsten i 

teoribygget i form av koder och kategorier. Mina anteckningar och tankeprocesser (memos) 

utgjorde ledtrådar och spår som ledde till idéer vid sammansättning av kategorier och 

kärnkategorin som i sin tur mättas eller förkastas. En kod, eller kategori, blev mättad när 

insamlade data eller ytterligare analysering inte längre tillförde något nytt till fenomen eller 

begrepp (Kjellander, 2013). Begreppen kan ges en fyllig beskrivning genom mättnad, dvs. rikt 

innehåll, av koden och/eller kategorin (Guvå & Hylander, 1998).  

 

Analysprocessen pågick under hela projektet men efter undersökningen kunde en djupare 

analys göras (Calissendorff, 2005). Det är därför viktigt att forskaren inte låser sig fast vid spår 

och idéer eller centrerar en kärnkategori i ett för tidigt skede – kärnkategorin fastställdes i ett 

sent skede i forskningsprojektet i denna studie. Analysen ledde mig till nya ansatser som styrde 

datainsamlingen och informanturvalet (Fejes & Thornberg, 2015). Att analysera genom 

kodning och grunda en teori är tidskrävande och tidsmässigt svårplanerad (Guvå & Hylander, 

2003). Med fördel kan därför forskaren använda GT för att utveckla befintliga teorier eller 

blanda teoretiska modeller för att komplettera den grundade teorin genom teoretisk sampling. I 

den subjektiva och kreativa analysprocessen kunde jag belysa samband och bilda kvalitativa 

begrepp utifrån indikatorer genom kodning (Guvå & Hylander, 1998). Koderna genererar idéer 

om hur data kan sorteras, jämföras och för att se relationer och skillnader mellan andra koder 

och kategorier (Guvå & Hylander, 1998). Varje kod har analyserats och sorteras i teman eller 

kategorier. 

 

Kodning sker i alla avseenden induktiv och utgår från det empiriska materialet där data 

teoretiseras och realiseras. Empirin blir således sorterad och klassificerad (Guvå & Hylander, 

1998). Kodning kan jämföras med pusselläggning, då det gäller att sortera bitarna i t.ex. blå 

bitar, kantbitar etc. Varje sorts pusselbit ska alltså sorteras vilket leder till olika högar av 

pusselbitstyper. Dessa högar kan sedan utgöra kategorier vilka har relationer till varandra när 

de ingår i samma pussel. För att tydliggöra skillnaden mellan kod och kategori kan man till 

exempel se ett arbetssätt, såsom ”härmning”, som en kod, där flera variabler och arbetssätt kan 

ingå i en kategori som kan namnges ”strategier” för att rymma fler koder (Guvå & Hylander, 

1998). Kodning av indikatorer från insamlade data görs i tre faser – öppet, axialt och teoretiskt. 
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4.8.1 Tre faser 

Fejes & Thornberg (2015) kallar upptäckandet av koder i indikatorer för substantiv kodning. 

Koderna kan bestå av, eller bygga på, informanters uttryck såsom beskrivningar eller begrepp. 

I den öppna fasen grupperades koderna i kategorier och underkategorier utifrån deras likheter 

och skillnader (Calissendorff, 2005). Kategorierna är avpassade för att de ska vara 

lättförståeliga, logiska och applicerbara på data (Stålhammar, 1999).  Kategorierna är därmed 

inte fabricerade på måfå utan tolkade genom analys och sedan namngivna (Kjellander, 2013). 

Kjellander (2013) kallar de koder som blir kategorier utifrån sina egenskaper för faktiska koder 

medan relationerna mellan koder och kategorier kallas teoretiska koder. 

 

Därefter inleddes den axiala fasen där samband, mönster och relationer mellan kategorierna 

upptäcktes och tydliggjordes med ”common-sense”-teknik (Stålhammar, 1999). Förförståelsen 

bidrog till möjligheten att dra slutsatser genom common-sense, eller sunt förnuft. 

Uteslutningsmetoden gjorde det tydligt för mig att jämföra och skilja på koderna och 

kategorierna emellan. Den jämförande analysen är en deduktiv process som binder samman 

idéer (ur memos) som framgått under kodningen av empirin (Guvå & Hylander, 1998). Den 

jämförande analysen i första och andra fasen i analysprocessen genererade teoretiska idéer och 

kategorier. Genom den jämförande analysen speglades och jämfördes olika perspektiv och 

uppfattningar om/kring ett objekt eller fenomen vilket var en del av teoriskapandet 

(Stålhammar, 1999). Samtidigt kunde ett systematiskt jämförande av skillnader och likheter 

mellan data och tidigare teorier och förklaringsmodeller ge en bredare bild och djupare 

förståelse kring ämnet. 

 

I den teoretiska fasen framhävdes en kärnkategori genom koncentrering av koder och kategorier 

(Stålhammar, 1999). Kärnkategorin är av relativt abstrakt karaktär då den ska kunna härbärgera 

allt i studien (Calissendorff, 2005). Eftersom kärnkategorin står centralt ska den vara tydligt 

relaterad till (helst) alla kategorier (Stålhammar, 1999). Kärnkategorin är grundad i empirin och 

förekommer frekvent i datamaterialet. En teori kring ett specifikt undersökningsområde kallas 

för substantiell teori, medan en formell teori täcker ett mer abstrakt område (Calissendorff, 

2005). Varje kategori kan utgöra substantiell(a) teori(er), medan kärnkategorin ska innehålla 

implikationer för en formell teori. Ur kärnkategorin grundas den formella teorin (Guvå & 

Hylander, 1998). 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas mina analyserade forskningsresultat i form av teorier. Först beskrivs 

analysarbetet och hur de tre faserna gått till förklaras kort. Upplägget är inspirerat av Kjellander 

(2013) där jag beskriver analysens förfarande till en kärnkategori som förklaras relativt abstrakt 

för att modellen ska kunna flyttas till ett annat sammanhang, utan att byta ut beskrivande 

komponenter för denna studie. Kärnkategorin och modellen för den formella teorin beskrivs 

först flyktigt och får en mer genomgående beskrivning efter kategorierna (de substantiella 

teorierna). 

 

5.1 Den grundade teorin 

Efter transkribering och genomläsningar av intervjuerna (data) kodades indikatorerna från det 

teoretiska urvalet, som valts utifrån mina förkunskaper och intresse kring forskningsområdet. I 

den öppna fasen av analysen underströks ord, meningar och begrepp som ansågs vara av vikt 

i studien genom substantiv kodning. Varje understrykning och markering kunde utgöra en eller 

flera koder. Efter ytterligare genomläsning kunde jag sortera koderna, efter dess innebörd och 

mening, i olika kategorier med hjälp av mina memos. Kategorierna är avpassade för att 

behandla det som den utmärker sig att behandla. Varje kategori är byggt på egenskaper (attribut) 

som karakteriserar en kategori (Stålhammar, 1999). Min förförståelse tillsammans med teman 

från intervjuerna (Bilaga 3) bidrog till memos som underlättade i skapandet av kategorier. Varje 

kategori innehåller koder som förklarar kategorin och teorin i vilka slutsatserna är grundade. 

• Musikalitetssyn 

• Undervisningens syfte 

• Anpassningsmöjligheter och stödberedskap 

• Lärarens sociala gehör 

• Skolans styrning och lärarens tolkning 

Kategorin ”musikalitetssyn” behandlar musiklärares uppfattningar kring musikalitet och 

musikaliska förutsättningar. ”Undervisningens syfte” behandlar elevers rätt att gå estetiska 

programmet, kravnivå beroende på situation och instrumentval samt traditionella metoder. 

”Anpassningsmöjligheter och stödberedskap” är en kategori där stödmöjligheter diskuteras. 

Kategorin behandlar även musiklärarnas inställning och position gällande anpassningar av 

undervisningen och uppfattningar angående undantagsbestämmelsen vid betygsättning. I 

”lärarens sociala gehör” behandlas musiklärares förhållningssätt till elevernas visioner och 

önskemål. ”Skolans styrning och lärarens tolkning” behandlar samsyn kring kursplaner och 

bedömning. 

 

I den axiala fasen gjordes lappar med koder som färglades utifrån kategori. Således kunde 

samband och relationer mellan alla kategorier och dess underkategorier genom pusselläggning 

med koderna. I den systematiskt jämförande analysen kunde jag även sätta koder och kategorier 

i relation till varandra och tidigare forskning. Likheterna mellan de (substantiella) teorierna, 

grundade i data, och tidigare forskning diskuteras i varje kategori. Den jämförande analysen 
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gjordes inte för att verifiera eller förkasta tidigare forskning utan snarare analysera huruvida 

dessa grundade teorier kan kompletteras eller nyanseras av tidigare forskning och tvärtom 

genom teoretisk sampling (Stålhammar, 1999). 

 

I den teoretiska fasen koncentrerades koder i varje kategori och underkategori. Flera koder 

hade segment och innehåll som utgjorde en kärna, eller ett tak, till vilket alla kategorier kunde 

relateras – kärnkategorin. Kategorierna sätts därmed i ett hierarkiskt system med kärnkategorins 

allmänna karaktär, till mer specifika underkategorier (Stålhammar, 1999). 

 
Figur 1. I figuren symboliseras kategorierna under kärnkategorin samt relationerna mellan 

kategorierna. Kopplingen mellan kategorierna och underkategorierna (de teoretiska koderna) 

förklaras kort i varje kategori i kapitlet. 

 

5.1.2 Kärnkategorin 

Kärnkategorin behandlar lärares ideologiska föreställningar kring undervisningen. ”Lärarens 

ideologi” kring (i detta fall) musikundervisningen påverkas av olika faktorer som jag valt att 

kalla underkärnkategorier, vilka definierar begreppet ideologi i denna teori. Några av dessa 

underkärnkategorier är inspirerade av Jørgensens (1982) beskrivningar av musikalitetsteorier, 

men baseras på informanternas utsagor och är därmed grundade. Lärarens ideologiska 

föreställningar speglar en människosyn kring människans bildbarhet och dess biologiska natur. 

Människan – personen, individen med viljor och avsikter, ses och förstås i en social kontext. 

Lärarens ideologiska föreställning speglar lärarens pedagogiska filosofi, som styr den 

didaktiska förhållningen till undervisningens innehåll och metoder. Lärarens pedagogiska 

filosofi kan bli påverkad, parerad eller guidad, av skolans styrning. Lärarens pedagogiska 

kompetens och ämneskunskaper kan ses som både möjligheter och ramar för undervisningen, 

eftersom läraren inte kan handla över sina kunskaper och förmågor. Lärarens ideologi speglar 
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föreställningar, ideal och normer traderade i den kultur, eller kontext, denne befinner sig i och 

bekantas med.  

 

Denna korta beskrivningen ovan kan ses som en story-line, där kategorier presenterats och 

utgångspunkter förklarat i teoribildningen (Stålhammar, 1999). Genom analysen har jag 

kommit fram till denna teori – hela storyn. 

 

5.2 Musikalitetsyn 

5.2.1 Musikalitet 

Musiklärarna i informantgruppen tyckte att det var svårt att konkretisera begreppet musikalitet. 

Begreppet upplevdes som ”komplext” av två musiklärare och det uppfattades som ett ”stort och 

svårt” begrepp att beskriva. Bland informanterna beskrev två musiklärare ”en musikalisk 

människa” som en person med ”en viss fallenhet eller dragning för att uttrycka sig genom 

musik” med rytm och tonhöjd (melodi). Musikalitet kännetecknas av en ”känsla eller fallenhet 

för att tolka och avkoda olika musikaliska byggstenar”, såsom rytm och tonhöjd. Musikalitet 

kan handla om att ”ha lätt för att uppmärksamma och skapa sammanhang av de musikaliska 

byggstenarna”, menar en musiklärare. En musikalisk person har alltså ”fallenhet att avkoda” 

och möjligen ”förmedla tonhöjd” genom reproduktion eller representation. Det är inte ovanligt 

att just den auditiva perceptionsförmågan felbedöms när eleverna ”ofta uppfattar och förstår” 

en rytm eller melodi rätt, men ”har svårt” att återge den, menar två musiklärare. Detta fenomen 

har jag valt att kalla kan höra men inte göra. 

 

En musikalisk människa kan även vara en person som ”uppfylls av musik” utan att 

nödvändigtvis vara musicerande, musiker eller musikutövare, menar en musiklärare. Att få ”en 

upplevelse” av musik och ha ”en strävan” att ”uttrycka sig musikaliskt utifrån sina känslor” ses 

som musikaliskt av en musiklärare som menar att uttrycksbehovet och upplevelseförmågan 

finns hos alla människor, inte bara de som spelar eller sjunger.  

 

Musikaliteten är någonting man ”har i kroppen”, menar en musiklärare. Musikalitet beskrivs 

som ”någonting man uttrycker med sin röst eller ett instrument”, alltså att musikaliteten uttrycks 

genom musikutövande. En musiklärare lyfter ”kommunikation” och förmågan att kommunicera 

kunskaper och känslor. Musikaliteten upplevs handla både om kunskaper och färdigheter som 

”man lär sig själv” och en kommunikativ musikalisk förmåga, då kunskaper förmedlas och 

kommuniceras mellan medmusikanter genom praktiskt musicerande och i samtal i sociala 

sammanhang när det diskuteras pratas ”om musik”. 

 

5.2.2 Musikaliska förutsättningar 

Den auditiva perceptuella förmågan att tolka tonhöjd och rytm tros finnas hos alla människor 

att utveckla, uttryckte alla musiklärare. Även om inte alla människor har ”intresset att utveckla 

förmågan” så har ”de flesta” möjligheten att träna den, menar en av musiklärarna. Anledningen 

till att alla inte har ”en utvecklad förmåga” att återge tonhöjd kan bestå av ”fysiska skäl”, som 
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att rösten inte är ”muskulärt utvecklad” eller ”tränad för vissa tonspråk och tonala rörelser”. 

Förmågan sätts i relation till ”gemensam barnsång” där de flesta barn uppfattas ”klarar av” att 

sjunga med, men det finns skillnader bland barnens förmåga att skapa olika tonhöjd i melodier, 

menar en musiklärare. En ”otränad röst” jämförs med en otränad spelförmåga hos en 

instrumentalist av samma musiklärare. 

 

Väldigt sällan ”fungerar någonting på en gång” utan övning eller medveten träning, menar 

musiklärarna. ”Sångvana” och ”sångröst” kan övas och förbättras av alla. En musiklärare 

berättar att det har funnits ”tvivel om vissa elevers möjligheter” att kunna sjunga rent, men har 

senare ”förvånats över deras stora framsteg”. ”Rösten utvecklas hos ungdomar” och det kan 

även vara en ”mental mognad” som sker under gymnasieutbildningen då de börjar som 15–16-

åringar och tränas och drillas under tre läsår, menar en musiklärare. Det kan vara svårt att veta 

vad svårigheter att återge melodi och rytm skulle ”bero på”, enligt musiklärarna. Musiklärarna 

ser ”uppväxtmiljön” som en viktig faktor för den musikaliska utvecklingen. ”Barn vars 

föräldrar har sjungit” för dem sedan småbarnsåldern eller ”till och med under graviditeten” ges 

”bättre förutsättningar” för musikaliskt utövande och uppfattas vara ”bättre förberedda” på 

musikutbildningen som ges på gymnasiet, menar en musiklärare. ”Barn som är uppväxta i 

miljöer där det spelas, sjungs eller lyssnas mycket på musik” ”brukar ha det lättare” att t.ex. 

”sjunga rent med rätt rytmik i tempo”. Musikaliteten kan lättare utvecklas på flera instrument 

om ”grundrytmiken finns från början”, övad i grundskolan eller från uppväxten, menar en 

musiklärare. Uppväxtmiljöns verkan på musikalitet sätts i relation med språkkunskaper av en 

musiklärare som påstår att i en miljö där det ”pratas mycket” eller där ”förmågan att verbalt 

uttrycka sig” är stark påverkas personer i omgivningen att ”anamma den kulturen”. 

 

Musikaliteten finns hos alla människor, enligt en musiklärare som tror att människoarten har 

”musikaliteten i sig” i sin natur med sin ”briljanta hjärna”. Hjärnan har möjlighet att ”uppfatta 

tidsintervaller”, som rytmiska figurer bygger på, och ”frekvensintervaller”, som tonhöjder rör 

sig i. Enligt samma lärare kan tonhöjd även uppfattas som rytm eller tid, då frekvenserna avger 

svängningar per sekund. Människan anses ”som gjord” för att avkoda dessa ”intervaller”. En 

av musiklärarna tror att ”vissa musikaliska delar” som används i musikaliteten kan vara 

medfödda. Men den är främst något man ”utvecklar under livets gång” och det är ingenting man 

får ”gratis”. En musiklärare beskriver detta med att säga: ”Alla föds inte till Zlatan, men det 

gjorde inte Zlatan heller.” Hen menar att även om Zlatan hade vissa fysiska förutsättningar så 

fick hen träna precis som alla andra för att bli så bra som möjligt. 

 

En människa skulle däremot kunna ”bli omusikalisk” på grund av anledningar som ”ointresse” 

eller ”rädslor som sätter hinder för utvecklingen”, menar en musiklärare. En annan musiklärare 

menar att ”fysiska funktionsnedsättningar” även kan hämma den musikaliska utvecklingen, 

men anser att ”alla människor har förutsättningar att göra något musikaliskt”. En musiklärare 

uppfattar musikalitet som i ”en skala” där vissa har en ”enorm fallenhet” för musikutövande 

och uppfattande av de ”musikaliska byggstenarna”, såsom tonhöjd och rytm, och vissa har inte 

samma förutsättningar från början, utan kan vara ”bra på andra saker” och ha andra styrkor. 

Utifrån ”en skala” kan människan anses vara ”mer eller mindre musikalisk”, menar 

musikläraren. Musiklärarna poängterar att alla har förutsättningar att ”öva och bli bättre”, även 
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om inte alla har möjlighet att nå ”samma nivå eller kvalitéer”, menar en musiklärare. 

”Omusikalisk” är inget begrepp som används och ”brukas inte i vokabulären”, menar en 

musiklärare. Begreppet ”klingar dåligt” för en pedagog som försöker förmedla kunskaper och 

uppmuntra utveckling och lärande. 

 

5.2.3 Slutsatser 

Musiklärarnas utsagor har likheter med relativistisk och relationell musikalitets-uppfattning (se 

avsnitt 3.3.3), även om det råder undantag och skillnader. Att vara musikalisk beskrivs av 

musiklärarna i studien som att kunna nyttja och uppleva musik, vilket alla har möjlighet att 

göra, även om man inte spelar instrument eller är sångare/sångerska. En musikalisk människa 

kan eller strävar efter att uttrycka sig musikaliskt utifrån sina känslor med tonhöjd och rytm. 

Musikaliteten beskrivs liknande i Brändströms (1997) pilotstudie (se avsnitt 3.5.1). En 

musikalisk människa har förmågan att uppmärksamma och skapa sammanhang av musikaliska 

byggstenar såsom tonhöjd och rytm. Den kommunikativa musikaliska förmågan förklaras som 

att kunna förmedla och kommunicera känslor samt samtala om musik med andra. Det uppfattas 

att uppväxtmiljön påverkar elevers musikaliska förutsättningar. Elever som kommer från 

”musikaliska” hem är ofta bättre förberedda för musikundervisningen på estetiska programmet. 

Musiklärarnas musikalitetsuppfattningar påminner och har alla spår från musikalitetsteorierna 

presenterade i avsnitt 3.3.1. 

 

Det uttrycks att alla människor föds musikaliska, men att det råder olikheter gällande deras 

musikaliska fallenhet, som kan bygga på metal mognad, intresse och engagemang, men även 

av fysiska skäl, såsom outvecklad eller otränad röst. Alla, eller de flesta, har möjlighet att öva 

upp outvecklade förmågor utifrån sin fysiska utvecklingsnivå (se avsnitt 3.6.1). Men det anses 

även ”vissa delar” kan vara medfödda som man använder i musikaliteten, eftersom 

musikaliteten är någonting man uttrycker genom musicerande. Musiklärarna i studien 

resonerade på liknande sätt som i Brändströms (1997) pilotstudie (avsnitt 3.5.1) där det 

genetiska arvet kan utgöra en dragning hos människan att uttrycka sig musikaliskt och musicera. 

Musikaliteten ses främst som någonting man utvecklar under livets gång. Människor kan ses 

som mer eller mindre musikaliska, även om alla har förutsättningar att utföra något musikaliskt, 

uttryckte musiklärarna, medan Mursell menade att musikalitet inte graderas och det finns olika 

musikaliska kunskaper som eftersträvas (se avsnitt 3.3.1). ”Omusikalitet” är inget begrepp som 

används, menas det, precis som i Brändströms (1997) pilotstudie. Så musikalitet beskrevs kan 

även sättas i relation till Seashore’s listade beståndsdelar av musikalitet (se avsnitt 3.3.1). 

 

5.3 Undervisningens syfte 

5.3.1 Variationer och mångfald 

Alla elever ska kunna ”klara av” kursen Instrument eller sång 1 utan några förkunskaper på ett 

instrument, menar musiklärarna. En musiklärare menar att hen ”sällan har elever” som inte har 

”några förkunskaper alls”. ”Utgångspunkten” är att Instrument eller sång 1 och Gehörs- och 

musiklära 1 är ”nybörjarkurser” och det är i ”den kontexten” som kursplanerna ”ska läsas” och 
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tolkas och undervisningen iscensättas, menar en musiklärare. Antagningsprov är ingenting som 

önskas till det estetiska programmet av någon musiklärare eftersom utbildningen de bedriver 

anses vara ”på grundläggande nivå”. Alla ska ha möjlighet att gå en musikestetisk gymnasie-

utbildning och eftersom ”alla musikämnen är övningsämnen” ska alla ha möjlighet att utveckla 

sina musikaliska kunskaper, menar en musiklärare. Eftersom estetiska programmet är ett 

studieförberedande program så är meritkraven ”ganska höga”, vilket ”stänger ute elever med 

musikalisk fallenhet” som inte har grundskolebetyg för att studera på musikestetiska 

programmet, menar en musiklärare. Av anledningar som ”skoltrötthet” och ”inlärnings-

svårigheter” kan elever bli ”bortprioriterade” vid antagning till programmet. Någon typ av 

”kvotering” önskas då det finns elever som ”skulle kunna visa” att de besitter förmåga att ta del 

av gymnasieutbildningen och utveckla sina musikaliska kunskaper trots sina bristande 

grundskolebetyg och meritpoäng, menar musiklärarna som tidigare haft spetsutbildning i musik 

på sin arbetsplats. 

 

Elevernas ”grundintresse för musik” ses som nyckeln till en ”bra utbildning” av en musiklärare. 

Programmet består av elever som är allt från ”allmänt musikintresserade och är spelsugna”, till 

elever som har musicerat ”hela livet” med bakgrund i kulturskola, som vill gå en musikestetisk 

gymnasieutbildning. Det råder mångfald och ett stort ”spektrum” vad gäller nivå och 

förkunskaper på programmet, menar samtliga musiklärare varav en poängterade vikten av att 

”nå ut” till alla elever och se till att ”alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen”.  

 

Musiklärarna i studien är eniga angående inställningen till antagningsprov på estetiska 

programmet. På en grundläggande utbildning ska inte elever som vill studera musik 

bortprioriteras på grund av sina bristande musikaliska förkunskaper. Samtidigt menar två 

musiklärare att det är synd att elever som verkligen vill och borde studera musik på gymnasiet 

blir bortprioriterade på grund av sina bristande grundskolebetyg, då det egentligen inte är ett 

kvitto på hur mycket de kan utvecklas. Skolans betygsbundna belöningsprincip sätter käppar i 

hjulen för elever som skulle platsa på estetiska programmet, menar en två musiklärare och 

jämför med hur det såg ut förr då i princip alla med godkända kärnämnen hade behörighet till 

programmet. 

 

5.3.2 Variationer av krav 

Läroplanstexten är ”komplex” och det är upp till läraren att tolka och värdera den. Olika 

värdeord diskuterades av musiklärarna. En ”notbild” beskrivs som en ”informationskälla” som 

avkodas för att göra musik, menar en musiklärare. En notbild kan vara olika svår att realisera 

för olika instrument. För t.ex. en sångare är notbilder ”mer abstrakta och svårare” att realisera 

”än på till exempel elbas”, menar två musiklärare. För piano kan en ”enkel notbild” med fler 

system uppfattas som ganska komplex. ”Komplexiteten” i notbilden handlar inte bara om ”hur 

många svarta prickar” (noter) som tyds i notbilden, utan det läggs vikt på ”tolkningen av 

notbilden” och ”hur mycket som eleven förväntas göra med notbilden”, menar en musiklärare. 

En annan musiklärare menar att en ”enkel notbild” även kan bestå av ”några traditionella noter” 

såsom fjärdedelar, halvnoter och helnoter utan stora intervall i tonhöjd. En ”komplex notbild” 

för en elev som spelar elbas skulle kunna bestå av en ”ackordsanalys på en jazzstandard”, menar 
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en musiklärare. Eleven får då ”sparsmakad information” med plats för komplext utfall med att 

till exempel ”improvisera en walking utifrån givna ackord”. Komplexiteten i ”a vista-sång” gör 

att det är ”få elever som behärskar” det under gymnasieutbildningen, enligt en musiklärare som 

menar att det är ”få elever som klarar av det”, även om ”vissa behärskar det hyfsat” och några 

kan ”koda det relativt snabbt” under utbildningen. När det gäller till exempel ”sången och 

stråkinstrument” finns det svårigheter eftersom instrumentet saknar tydliga ”guide-lines”, eller 

hållpunkter, som ger direktiv om hur en går tillväga för att ”ta rätt ton” och ”det måste finnas i 

gehöret”. A vista är ingenting som krävs på E-nivå i Instrument eller sång 1. 

 

Steget mellan E- och A-nivå uppfattas som ”enormt” av musiklärarna. På E-nivå finns det 

”ingen tidsaspekt”, till skillnad från ”a vista-traditionen” där notbilden eller den klingande 

musikaliska figuren ska avkodas och realiseras på stört (mer eller mindre), vilket betyder att 

”eleven på sikt kunna avkoda och realisera musikexemplet med viss säkerhet”, menar en 

musiklärare. Målen anses ”lågt satta” eftersom Instrument eller sång 1 ska vara på 

”nybörjarnivå” av två musiklärare. Om musikexemplet används genomgående på alla 

betygssteg kan nivån avgöras utifrån kunskapskraven där det på E-nivå kan betyda att eleven 

ska ”klara av att pricka tonerna”, ”utan någon större konstnärlig betoning”. På A-nivå kan det 

istället krävas att eleven ska kunna representera musikexemplet ”precis som det är förebildat”, 

menar en musiklärare. I en härmningssituation kan det räcka med att musikexemplet 

representeras på ett sätt som ”påminner om” det förebildade ”originalet” för att vara 

”tillfredsställande”, menar en annan musiklärare. 

 

5.3.3 Metoder och traditioner 

Nottraditionen ser olika ut mellan instrumenten och instrumentgrupperna, vilket poängteras av 

en musiklärare som anser att ”vissa instrument är mer genrebundna”. ”Elbas finns sällan i den 

västerländska klassiska musiken” och är inte starkt bunden till traditionell notation utan har en 

”starkare gehörstradition” med ”muntlig och klingande mediering”, enligt samma musiklärare.  

A vista-sång är ”svårt för många” men ”övas ibland”, speciellt med elever som gör sig redo för 

vidare musikutbildning på högre nivå, menar en musiklärare. Vid dessa tillfällen försöker 

lärarna förbereda eleverna inför musikhögskolans och folkhögskolornas antagningsprov genom 

övning med sikte att hitta ”nycklar” för att ”knäcka” notbilder snabbt och utveckla gehöret. 

Inom instrumentgrupper såsom ”blåsinstrument”, eller ”orkesterinstrument” överlag, upplevs 

en stark ”rådande nottradition” där det upplevs vara praxis att kunna avkoda och realisera en 

traditionell notbild som instrumentalist, enligt två musiklärare. En av musiklärarna menar 

däremot att elgitarrister ”inte är kända” för att representera musik utifrån avkodade noter men 

har ofta förmåga att ”avkoda och realisera” ganska svåra musikaliska figurer och låtar om de 

”får tid på sig”. 

 

Kraven i kurserna Gehörs- och musiklära 1 och Instrument eller sång 1 skiljer sig i traditionerna 

om ”noterar” (skriftlig representation) kontra praktisk härmning (representation), menar två 

musiklärare, även om kraven tolkas vara på samma nivå om än med olika ”synvinkel” och syfte. 

Enligt en musiklärare ses den skriftliga traditionen i Gehörs- och musiklära 1 som ”en 

backspegel till hur musikundervisningen har sett ut”. Med ”traditionella metoder” är det ”lätt 
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att applicera undervisningsmoment” om att lära eleverna ”intervaller” och övrig musikteori och 

musiklära. Syftet med Gehörs- och musiklära 1 strävar, eller ”bör sträva mot ett praktiskt 

gehör” med instrument och sång istället för att ”skriva ner musiken” med traditionell notering, 

menar samma musiklärare. I båda kurserna övas kunskaperna kring att avkoda och ”knäcka” 

notbilder. I kören får eleverna, utöver övning i ensemblesång, ”övning i notläsning”, både 

”genom härmning” (praktisk representation) och ”att avkoda och realisera musik” 

(reproduktion), menar en musiklärare. ”Arbetssätten och metoderna” i undervisningen kan vara 

”främmande” för eleverna, menar musiklärarna. En musiklärare berättar om elever med 

”lysande praktiskt gehör” som haft svårigheter med att härma och notera musikexempel på 

grund av ”musikteoretiska tolkningssvårigheter”. Även om inte alla ”klarar av” de traditionella 

metoderna till en början, såsom härmning och notering (representation), övas det för att ge alla 

elever möjligheten att träna gehöret. Gehörs- och musiklära 1 uppfattas som den ”tuffaste 

teoretiska kursen” på musikestet av en musiklärare, som menar att det krävs ”mycket övning 

och repetering”. ”Härmningsövningar” används av alla lärare för att öva elevernas gehör och 

”sker oftast på E-nivå” för att eleverna ska ”klara av det” ”på ett tillfredsställande sätt”, menar 

en musiklärare. En annan musiklärare menar att ”sjunga på siffror” i en durskala kan vara ”nog 

så svårt” för elever på E-nivå. 

 

5.3.4 Slutsatser 

Musiklärarna tycker att alla elever ska kunna klara av kurserna Gehörs- och musiklära 1 samt 

Instrument eller sång 1, eftersom de är nybörjarkurser på grundläggande nivå. ”Notbild” kan 

ses på flera sätt. En musiklärare förklarade notbild som en informationskälla i vilket tyds musik. 

I Nybergs (2016) studie har också lärarna delade uppfattningar av vad som klassificeras som 

notbild (se avsnitt 3.5.3). Musiklärarna förespråkar inte antagningsprov till det estetiska 

programmet. De ser positivt på det spektrum av nivå och förkunskaper bland eleverna. Det 

krävs höga grundskolebetyg för antagning vilket kan stänga ute elever med kapacitet att 

utvecklas musikaliskt, även om elever utan förkunskaper blir antagna på premisser som inte 

alls behöver röra musik. Det förespråkas kvotering bland musiklärarna som skulle möjliggöra 

estetisk gymnasieutbildning för de som har musikalisk kapacitet, men inte meriter i form av 

betyg för att bli antagen på programmet. Seashore och Lundin (se avsnitt 3.3.1) förespråkade 

spetsgrupper för elever med fallenhet. Ju fler dörrar som står öppna, desto bättre. Alla elever 

bör ha möjlighet att studera musik på gymnasieskolans estetiska program. 

 

5.4 Anpassningsmöjligheter och stödberedskap 

5.4.1 Förhållningssätt 

Elevernas svårigheter att uppfatta tonhöjd och rytm kan uppmärksammas i ”instrument- och 

sångundervisningen”, menar musiklärarna. Vid ”härmningsövningar” kan svårigheterna 

uppmärksammas ”ganska snabbt” om eleverna inte ”förstår eller uppfattar musikaliska figurer”, 

”särskilt när det gäller rytm”. Brister i den auditiva perceptionsförmågan kan även 

uppmärksammas ”i ensemblesituaioner” där till exempel en sångare eller sångerska har svårt 

att ”komma in i låten” som kompet spelar, menar en musiklärare. Det kan gälla både ”rytmiskt”, 
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med periodkänslan, och tonalt om de har svårt att uppfatta och/eller ”börja sjunga i rätt tonart”. 

Sångeleven kan behöva ”mycket stöd” med sin insats från ”de andra i ensemblen” för att 

”komma in” på rätt ställe och i rätt tonart, menar samma musiklärare. 

 

I situationer med sångelever är det svårare att avgöra om svårigheterna ligger i ”instrumentet” 

(sångrösten) eller perceptionsförmågan (gehöret), menar en musiklärare. Det kan som sagt vara 

en ”otränad röst” som gör att utfallet blir att eleven kan höra men inte göra, alltså att eleven 

uppfattar men klarar inte av att utföra det hen har avsikt att göra. Instrument utan ”visuella 

guide-lines”, såsom ”sångrösten och stråkinstrument”, utgör svårigheter för läraren att avgöra 

om svårigheterna beror på elevens bristfälliga övning och engagemang eller på felaktig 

uppfattning genom perceptionen, enligt samma musiklärare som menar att det kan vara ”tufft 

att öva upp” en sångröst eller ett muskelminne på en fiol då ”gehöret sätts på sin spets” när det 

inte finns några visuella ”guide-lines”. På ett instrument som ”till exempel piano” är det enklare 

då det gäller att ”trycka på rätt tangent”, menar två musiklärare. Många av de eleverna som 

uppfattar rytmer och melodier men har svårt att återge dem, ”har möjlighet att öva upp 

förmågan” även om det kan ”se mörkt ut från början”, menar en musiklärare. 

 

5.4.2 Strategier 

Lärarna har erfarenheter av elever med svårigheter att uppfatta tonhöjd och rytm. Det innebär 

svåra utmaningar för läraren. ”Ibland får man ju kasta hela arsenalen över elever och det händer 

ändå ingenting.” sa en musiklärare och menade att man som lärare kan känna sig ”otillräcklig” 

för att man inte hittat ”fungerande strategier”. ”Nötningsprincipen” är en strategi som används 

och ”ibland funkar inte det heller” även om det övas ofta, menar en musiklärare. Två 

musiklärare låter ”ibland” sångelever sjunga för/med dem under sin första termin.  Lärarna 

leder sångövningar såsom gehörsövningar, ”härmning och låter eleven sjunga en enkel sång” 

för att kunna göra diagnostiserande värdering (se avsnitt 3.6.4) som kan underlätta för läraren 

i planeringen av sångundervisningen och den allmänna musikaliska utbildningen. 

 

En lärare brukar göra ”klappövningar” med eleverna för att ”befästa rytmen i kroppen”. 

Klappövningarna kan vara så enkla som att ”härma pulsslag”. Har eleven ”rytmen i kroppen” 

så kan det vara ”lättare att applicera” rytmiska figurer på ett ”instrument eller med sången”, 

menar samma musiklärare. Utmaningen för läraren upplevs störst när det gäller elevers 

svårigheter att uppfatta och återge rytm, eftersom känslan som inte går att ”fejka”, menar en 

annan musiklärare. Med elever som spelar ett ”utomkroppsligt” instrument med ”visuella 

guide-lines” kan beskrivningar vara ganska enkla och konkreta när det pratas om strängar, band 

(på till exempel en gitarr eller elbas) eller första pukan (på ett trumset). Beskrivning av tempo 

och timing är ”abstrakt och svårare”, enligt musikläraren, eftersom termer som ”snabbare” eller 

”långsammare” är svårtolkade när det handlar om rytmer och timing. Samma problematik finns 

när det gäller tonhöjd, ”sjung högre”, ”du ligger lågt”, ”sjunga ljusare” kan uppfattas som 

väldigt ”luddiga begrepp”. De blir heller inte mer konkreta med mer teoretiska och kliniska 

beskrivningar såsom ”sjung i 440Hz”, snarare kan det vara ännu värre, menar en musiklärare. 

När eleverna får tillfälle att spela ”olika instrument” kan möjligheterna att öva och 

implementera perceptionen förbättras, enligt en musiklärare som menar att eleverna kan pröva 
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och öva sina förmågor på olika vis med ”bruksspel” på olika instrument för att ”utveckla sin 

musikalitet”. En musiklärare misstänker ”mindre hjärnskador” som gör att den auditiva 

perceptionsförmågan inte kan tränas upp, trots alla möjliga medel och metoder. Det borde 

finnas ”ett recept” för att undervisa elever med amusi och någon önskas komma på ett 

”botemedel” för amusi eller liknande svårigheter, menar två musiklärare. Specialpedagogen 

poängterar att lärarna måste utarbeta modeller eller metoder för att alla elever ska få möjlighet 

att ”visa vad de kan”. 

 

5.4.3 Stödberedskap 

Musiklärarna trycker på att det inte finns några ”uttalade” specialpedagogiska stödmöjligheter 

i varken musikämnen eller musikteori på gymnasiet, jämfört med andra ämnen som till exempel 

matematik. En musiklärare menar att det inte finns någonting som motsäger att musiklärarna 

skulle kunna använda ”samma principer” som de gör i andra ämnen. Musiklärarna upplever att 

det är musiklärarna själva som är stödet. Anpassning av undervisningen sker i regel på 

individnivå ”i klassrummet” men med ”viss finurlighet och flexibilitet” är stöd och 

anpassningar inte omöjligheter utan det är snarare en resursfråga, menar samtliga musiklärare. 

Det är väldigt få elever som ”nekar hjälp” om de blir erbjudna ”någon form av stöd”, förklarar 

en musiklärare. Det anses av samma musiklärare vara möjligt att ge stöd och hjälp, att reda ut 

elevers funderingar och svårigheter inom gehörs- och musiklära eller musikproduktionens 

teoretiska delar. Två musiklärarna har erfarenheter av ”nivåindelad” undervisning i musikteori, 

vilket inte upplevs som en optimal lösning. De berättar att det tidigare funnits en ”jourtid” där 

eleverna kunde få ”stöd eller extra utmaningar” i musikteori. ”Nivåindelningen” gjordes av 

eleverna där de fick placera sig i grupper ”i rådgörande med undervisande lärare” för att få mer 

homogena grupper. En musiklärare ger ”extra undervisning” i musikteori, fastän hen inte 

undervisar i kursen utan bara ”haft schema som möjliggjort den stödinsatsen”. Där har läraren 

kunnat ”komma med nya sätt att förklara” moment i musikteorin för att möjliggöra övning och 

undervisning under andra tillfällen än den ordinarieundervisningen som en sorts stödåtgärd. 

Två musiklärare upplever möjligheter till läxhjälp eller stödundervisning bättre än ”nivåindelad 

undervisning” i musikteori. De upplever även att eleverna hjälper varandra att nå ”ett 

gemensamt bra resultat”, även om det är mest påtagligt i ensemblekurserna. En musiklärare 

uttrycker att det inte finns några ”uttalade stödtider” för musik, men om det fanns risker att 

elever inte når målen skulle ”tiden avsättas” till stöd. 

 

5.4.4 Mål och möjligheter 

Individanpassningen i klassrummet kan bestå av förenklingar av material till elever med ”grava 

motoriska svårigheter” och elever med ”språkliga utmaningar” kan behöva ”specialutformade 

kompskisser” för att kunna delta i undervisningen, menar två musiklärare. Elevers svårigheter 

och utmaningar kan uppmärksammas ”under tidens gång” samtidigt som strategierna och 

anpassningarna kan utvecklas och förbättras allt eftersom, enligt en musiklärare. Målet är att 

alla elever ”ska kunna delta och tillgodogöra sig undervisningen” oavsett deras förutsättningar 

och utmaningar, menar samma musiklärare. Anpassningar sker hela tiden på individnivå för 

alla elever, menar samtliga musiklärarna som prioriterar elevfokus. Alla elever får de 
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”utmaningar dem behöver” för att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin kunskaps- och 

färdighetsnivå. 

 

En musiklärare menar att musikundervisningen handlar om att ”behandla alla lika” oavsett 

”deras nivå” och ”hur långt de har kommit” i sin musikaliska utveckling genom att ”bereda en 

plats” och position där de kan ”fortsätta utvecklas”. I vissa fall kan det vara en ”större utmaning” 

för läraren att ”stimulera eleverna” som har ”kommit långt” i sin musikaliska utveckling, menar 

två musiklärare. Om gruppen är relativt homogen, vad gäller nivå, kan det vara svårt att utmana 

de elever som behöver ”extra utmaningar”. 

 

5.4.5 Konsekvenser 

Det finns ”ingen känd standardiserad utredningsmodell” för stödbehov i musik på gymnasiet, 

vilket poängteras av en musiklärare. Läraren behöver istället tolka elevens svårigheter och vad 

stödbehovet handlar om. Specialpedagogen menar att ”annorlunda perceptioner”, ”från ett eller 

flera sinnen”, är ”vanligt hos människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. 

Kunskaperna om amusi är knappa (om inte obefintliga) hos samtliga informanter. Det var även 

svårt för den utbildade specialpedagogen med fördjupade kunskaper kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att avgöra vad som skulle kunna vara ”bra strategier” när det gäller 

amusi eller liknande problematik, då fenomenet var okänt för hen. 

 

Enligt specialpedagogen måste läraren ha gjort och provat alla anpassningar ”den kan tänkas 

göra” för att ”bemöta” elevens svårigheter och ”kompensera” för dem för att kunna använda 

undantagsbestämmelsen vid betygsättning. Om amusi (se avsnitt 3.4) är bestående kan det vara 

svårt att ”kompensera” och ”anpassa” för att ”överkomma” elevens hinder, menar 

specialpedagogen. För läraren kan utmaningen ligga i att utarbeta ”anpassningsmodeller och 

metoder” som möjliggör det för alla elever att ”visa vad de kan”. Läraren kan behöva ”tänka 

utanför boxen”, ”utanför ramarna” för ”de eleverna som är utanför ramarna” av den ordinarie 

undervisningen, menar specialpedagogen. Två musiklärare har använt undantagsbestämmelsen 

vid betygsättning, även om det inte är på grund av just den bristande förmågan att uppfatta 

tonhöjd eller rytm inte setts som den ”giltiga anledningen” till användandet av 

undantagsbestämmelsen då det ”oftast finns implikationer på andra inlärningssvårigheter till 

följd av autism eller någon annan diagnos”, enligt en av lärarna. En av lärarna hade aldrig 

upplevt ”situationer” för att använda undantagsbestämmelsen vid betygsättning (se avsnitt 

3.7.4) och är därför inte påläst om den, men menar att hen skulle ”läsa på noggrant” om den 

innan användning. 

 

Även om det är upp till undervisande lärare att avgöra när och hur undantagsbestämmelsen ska 

användas vid betygsättning är det bra att samråda med andra musiklärare, menar 

specialpedagogen. Två musiklärare har använt undantagsbestämmelsen på olika premisser (vad 

jag kunde tyda). En musiklärare i studien var inte påläst på ”PYS-paragrafen”. En av 

musiklärarna som använt sig av undantagsbestämmelsen vid betygsättning tyckte det inte ”var 

problem” att använda den, medan den andra tyckte sig se ”andra inlärningssvårigheter”, 

”hjärnskador” eller neurologiska funktionsnedsättningar som skäl till att använda 
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undantagsbestämmelsen som trumfar svårigheterna i sig. För en tydligare bild av bristande 

auditiv perceptionsförmåga kan det behövas ”mer forskning” kring amusi som i sin tur kan ge 

en konsensus kring hur det ska behandlas och hur undervisningen ska anpassas för elever med 

svårigheter att uppfatta och realisera tonhöjd och rytm, menar två musiklärare. Det kan i sin tur 

ge tydligare direktiv till hur eller om undantagsbestämmelsen vid betygsättning kan användas 

utifrån elevens uppvisade kunskaper i gehörsbaserade moment. Modern forskning inom amusi 

och bristande musikaliska förutsättningar kan ge samsyn på vad som skulle kunna utgöra ”delar 

av ett kunskapskrav” och belysa om det finns moment som är lönlösa eller vilka kunskaper som 

är omöjliga att utveckla genom övning för en person med amusi. Undantagsbestämmelsen vid 

betygsättning är minst sagt knölig i detta avseende då gehöret handlar om ”hjärnans uppfattning, 

bearbetning och tolkning” av tonhöjd och rytm. Det vore synd om elevernas kämpande och 

medvetenhet inte kan belönas med ett godkänt betyg på grund av komplexiteten i 

styrdokumentens skrivelser, enligt specialpedagogen som menar att det bör vara viktigare att få 

en klar syn över hur åtgärder och anpassningar ska utarbetas för att det ska vara svårare att ge 

”snällbetyg”. 

 

5.4.6 Slutsatser 

I flera situationer i skolan kan elevers eventuella svårigheter med spontan sång, reproduktion 

och representation uppmärksammas. Det kan däremot vara svårare för musikläraren att 

identifiera vad svårigheterna beror på. Sångrösten och till exempel stråkinstrument saknar 

visuella ”guide-lines” som gör att det är svårare att förebilda och förklara hur något ska utföras. 

De begrepp som används kan uppfattas ”luddiga” och ”abstrakta”. Genom att göra en 

diagnostiserande värdering (se avsnitt 3.6.4) kan elevens faktiska kunskaper beaktas och 

musikläraren kan enklare göra anpassningar som passar elevens nivå och förutsättningar. 

Elevernas behov och svårigheter kan uppfattas direkt eller under tidens gång och eftersom 

kunskaperna och färdigheterna är under utveckling bör musikläraren förstå det faktiska 

utgångsläget (se avsnitt 3.6.4). 

 

Representation och reproduktion (se avsnitt 3.2) värderas högt och härmning är den metod som 

används för att öva gehöret. Musiklärare i studien menar att imitationsprincipen (se avsnitt 3.2) 

kan fungera för att öva och träna den perceptionsförmåga som behandlar uppfattningen av 

tonhöjd och rytm som en sorts nötningsprincip. Genom att befästa musiken i kroppen med 

klappövningar kan eleven ges möjlighet att överkomma sina svårigheter. Mästare-

lärlingtraditionen (se avsnitt 3.2.1) är ingenting som diskuteras, även om det är den som är 

rådande på instrumentlektionerna där det i regel råder individuell undervisning och 

musikläraren förebildar undervisningsinnehåll. Anpassningar sker på individnivå inom 

musikundervisningen överlag. Att låta eleverna spela olika instrument och vidga förståelse 

kring sin musikalitet genom bruksspel kan innebära utforskande undervisning. 

 

Musiklärarna har tidigare erfarenheter av nivåindelade grupper något som även kan kallas 

organisatorisk nivådifferentiering (se avsnitt 3.6.5). Eleverna var tidigare grupperade efter deras 

förkunskaper, vilket inte uppfattades som optimalt. Istället gör blandade grupper nytta då 

eleverna visar benägenhet att hjälpa varandra för att nå ett gemensamt resultat. Istället 
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förespråkas en differentiering i form av läxhjälp eller ”stödtid” för att främja lärandet. Med 

extra undervisningstillfällen sker även en tempodifferentiering då elever har möjlighet till mer 

övningstillfällen. I den individanpassade undervisningen elever få alternativa instruktioner eller 

undervisningsinnehåll som utgör stofflig differentiering. Det finns inga uttalade stöd-

möjligheter i musikkurser i gymnasieskolan. Trots detta kan musiklärarna utföra stödinsatser 

såsom att hålla extra undervisningstillfällen efter behov och möjlighet. Vid dessa stödtillfällen 

i form av extra undervisning eller läxhjälp har läraren möjlighet att förklara på nya sätt, något 

som jag anser vara stofflig- och tempodifferentiering. Efter premisserna formulerade av 

skolverket (se avsnitt 3.7, 3.7.2) kan dessa stödmöjligheter ses som både extra anpassningar 

och särskilda stödinsatser, med stofflig, organisatorisk och pedagogisk (tempo-)differentiering. 

Det är upp till undervisande lärare att identifiera problem i undervisningen och sedan utarbeta 

modeller för att komma runt elevens svårigheter genom anpassningar och kompenseringar. 

Utan regelverk för undantagsbestämmelsen vid betygsättning i musikkurser på gymnasiet, 

utredningsmodell för bristande musikalisk perceptionsförmåga eller amusi och hur det ska 

påverka undervisningen, kan det vara svårt att veta hur anpassningar och kompenseringar ska 

gå till i undervisningen för att inte använda undantagsbestämmelsen eller ge snällbetyg. 

 

5.5 Lärarens sociala gehör 

5.5.1 Vardagskultur 

En musiklärare anser att ”bra resultat” oftast nås när eleverna ”tycker det är kul”, ”brinner för 

musiken” och ”jobbar bra i grupp”. När eleverna får inflytande över undervisningen och deras 

egna ”visioner” får styra blir ofta projekten och undervisningen mycket bra. ”Musikens kraft” 

blir ”väldigt stark” när ungdomar får bestämma och genomföra sina egna visioner, enligt en 

musiklärare som menar att elevernas vardagskultur är viktig för musikundervisningen. Elevens 

”bild av notbild” kan skilja sig från den ”traditionella notskrift” som förespråkats i skolkulturen. 

En elev som är van vid tabulatur från sitt vardagsmusicerande bör kunna tillgodogöra sina 

kunskaper i avkodning av ”informationskälla som man kan göra musik av”, även om exemplet 

inte behandlar traditionell notskrift. 

 

5.5.2 Empati och sympati 

Flera av informanterna tycker att det är ”hemskt att se” när eleverna kämpar med något utan 

tydlig framgång. Eleverna får det tufft när de verkligen försöker men ”inser att det inte går så 

bra som de har tänkt sig”, menar en musiklärare. Läraren bör vara varsam när hen utmärker 

problematik och svårigheter, enligt en musiklärare. I en ”ensemblesituation” där 

sångaren/sångerskan har ”svårt att komma in rätt” eller ”hitta tonart” måste läraren vara aktsam 

för att inte kliva någon på tårna eller ”såra någon”, menar samma musiklärare. I grupper där 

läraren inte ”känner” eleven kan svårigheterna med fördel diskuteras med berörd elev ”efter 

lektionen” istället för att ”markera upplevda felaktigheter inför gruppen”. I ”små grupper” där 

eleverna har ”nära relationer till varandra och läraren” är det lättare och det kan vara mer 

”avslappnat att prata om svårigheter i gruppen”. ”Markeringar” och ”öppna dialoger” kan 

”kännas mindre utpekande om man är bland vänner”. Eleverna som hamnar i de ”situationerna” 
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”vet oftast om det själva” eftersom det kan ha hänt ”fler gånger”. En musiklärare betonar att 

”ingens insats ska nedvärderas” på något sätt. Musiklärarna har inte märkt något utanförskap 

på skolorna, varken socialt eller musikaliskt. Två musiklärare upplever inte ”att det är så i 

skolan längre”, ”i synnerhet” inte på deras arbetsplatser. 

 

5.5.3 Relationer 

I ”små grupper” där läraren ”känner eleverna ganska väl” kan det vara ”lättare att 

individanpassa undervisningen” för eleverna. ”Tiden och möjligheten” att ha ett högt elevfokus 

och anpassa på individnivå finns i mindre grupper, menar en musiklärare. I och med mångfalden 

av nivå, förkunskaper och förutsättningar så anses anpassningarna däremot vara svårare att 

genomföra ”ju mindre grupperna är” då det kan tydliggöra skillnader mellan den eleven som 

har ”mest förkunskaper till den som har minst” vilket kan vara utpekande, menar två 

musiklärare. Nivåkravet på trummor i ensemblesammanhang är relativt högt, då det uppfattas 

”svårt att anpassa trumspel” för att det är svårt att bibehålla kvalitén i musiken med för grova 

förenklingar av trumkomp, enligt en lärare som menar att anpassningar kan göras för ”de flesta 

andra instrument”. 

 

Musik kan vara någonting ”väldigt personligt” vilket kan vara en utmaning för läraren, särskilt 

på gymnasiet där eleverna kan ha ganska tydliga interpretationer och deras ”konstnärliga 

vision” kan vara ”stark” med egna preferenser och förebilder, menar en musiklärare. ”Det som 

låter bra för någon kan ju låta mindre bra för någon annan.”, förklarar en musiklärare som 

poängterar att alla elever har ”olika uppfattningar” om ”hur musik ska låta” och ”vad som är 

bra musik” utifrån ”sina perspektiv” och preferenser. Musik är ”väldigt identitetsskapande” och 

det ”märks tydligt” i skolan och elevernas bild kan ”skilja sig” väldigt mycket från lärarens, 

menar en musiklärare. De ”stildrag” som eleverna anammar i musiken kan ”skilja sig” från 

lärarens bedömning av vad som är ”tillfredsställande”. Det kan ta lång tid för eleverna att ”bli 

bekväma och slappna av” och ”ge en rättvis bild” av sina musikaliska kunskaper i skolmiljö, 

menar en musiklärare. Elevens ”mognad” tas det därför hänsyn till när det gäller lärarens krav 

på elevens uttrycksförmåga, enligt en musiklärare. 

 

”För mycket vikt” på betygen och kunskapskraven hämmar den konstnärliga utvecklingen 

under utbildningen, enligt en musiklärare. Fokus bör istället läggas på ”hur eleverna kan 

utvecklas musikaliskt så mycket som möjligt och uttrycka sig musikaliskt” i skolan istället för 

att eleverna ska fundera på ”hur de blir bedömda hela tiden”, enligt en musiklärare som menar 

att det är ”lärarens jobb” att bedöma. ”Musikens kraft” bör väga tyngre än ”betygssnack” i 

undervisningen. 

 

5.5.4 Slutsatser 

Elevernas intressen och visioner beaktas och vardagskulturen får en naturlig roll i 

musikundervisningen. Genom utforskande undervisning (se avsnitt 3.2.1) kan eleverna fullfölja 

sina visioner och delta i gruppens musikaliska intressen som gör att musikens kraft blir stark. 
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När musiklärarna behöver markera eller berätta om felaktigheter, svårigheter eller problem 

genomförs det med berörd(a) elev(er) under bekväma och trygga förhållanden för att inte såra 

någon inför grupp. Att etikettera elever som avvikande (se avsnitt 3.7.3) eller deras prestationer 

som felaktiga är ingenting som lärarna strävar efter. De vill skapa trygga miljöer och ett klimat 

där det kan pratas om svårigheter i grupp utan att peka ut någon, eller tillvarata andra tillfällen 

med berörda personer. Med det breda nivåspektrum som finns i klasser på musikestet är det 

svårare för lärarna att anpassa material då det tydliggör skillnader mellan eleverna. 

 

Elevernas starka visioner, föreställningar och interpretationer kan utgöra utmaningar för 

musiklärare, både vid planering av undervisningsinnehåll (för att göra alla glada) och vid 

bedömning, eftersom uppfattningen om det som är ”bra” eller ”tillfredsställande” kan variera 

mellan lärare och elever. Bedömningen är lärarens jobb, enligt en musiklärare som menar att 

betyg och bedömning inte bör ta för stor plats i undervisningen, eftersom det är lärandet – den 

musikaliska utvecklingen som står i fokus. Till skillnad från Nybergs (2016) studie där det 

visade sig att en grupp musiklärare hade kontinuerliga samtal kring bedömning med eleverna 

(se avsnitt 3.5.3) poängterade en musiklärare i denna studie att eleverna borde fokusera på 

bedömningen så lite som möjligt. En musiklärare i denna studie trodde att bedömnings-

premisserna skiljer sig mellan musiklärare (se avsnitt 5.6.2). Både fokus på bedömning och 

betygsättning i undervisningen samt bedömningspremisser kan skilja mellan musiklärare. 

 

5.6 Skolans styrning och lärarnas tolkning 

5.6.1 Gemensam förståelse 

Specialpedagogen menar att ”musiklärare och idrottslärare” ofta ”glöms bort” i arbetslaget när 

det gäller ”information om elevers tillgångar och svårigheter”. Lärarna som har ett fåtal 

praktiska lektioner i veckan ”glöms bort” och därför måste de ”ligga på” för att ta del av 

informationer om elevers anpassningsbehov så att eleverna ”lättare kan lyckas”, menar 

specialpedagogen. 

 

5.6.2 Kollegial enighet och samsyn 

Begreppet musikalitet diskuteras inte i kollegiet och det uppfattades inte enkelt för alla 

informanter i studien att beskriva sin bild av begreppets innebörd. Även om de inte förklarade 

musikalitet på samma sätt, fanns det implikationer om att alla elever är musikaliskt bildbara 

och att musikaliska förutsättningar kan erövras av alla elever, på olika sätt, ”på olika nivåer”. 

Kunskapskrav diskuteras på skolnivå ”i de kurser lärare undervisar gemensamt” men inte ”lika 

mycket” i de kurser som undervisas av en lärare. På skolan i övre Norrland där Musiklärare 1 

och 2 arbetar brukar bedömningsfrågor dryftas med musiklärarkollegium i två grannkommuner 

där nivå och krav diskuteras. Bedömningsfrågor dryftas även på Estetkongresserna, där både 

Musiklärare 2 och 3 har deltagit. Det råder en ”god samsyn” nationellt även om det finns 

utstickare, menar en musiklärare. Vid ”implementeringen” av Gy11 ”skärskådades” värdeorden 

och det råder idag en ”god konsensus” kring mål och krav, enligt en musiklärare. Den 

musikkulturella traditionen, ”det mänskliga kollektivet” eller ”samhället”, som en musiklärare 
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kallade det, ”sätter ribban” för vad som är ”tillfredsställande” och hur vissa instrumentgrupper 

behandlas och i sin tur hur elever ställs inför olika utmaningar utifrån sina instrumentval. 

Bedömning anses vara ”komplext”, möjligen ”det svåraste musikläraren gör”. Enligt en 

musiklärare bör styrdokumenten ”diskuteras med kolleger” för att reda ut saker mot samsyn 

och intersubjektivitet. Tillsammans med kolleger kan värdeorden i ”skrivelserna” ”tydliggöras” 

och tolkas. Samma musiklärare upplever att styrdokumenten ”inte är gjorda” för att varje lärare 

”ensam” ska studera och bilda en uppfattning av dess betydelse och innebörd. En musiklärare 

berättar att det finns ”ämnestid” för att diskutera kursplaner och kunskapskrav på hens 

arbetsplats.  

 

Bedömningspremisserna ”skiljer sig” mellan lärare, tror en musiklärare. Olika lärare kan ”se 

annorlunda på vissa situationer”, bedömningsfrågor och elevers ”utvecklingskurvor”. En 

musiklärare uppfattar skillnaderna som ”naturliga” och att det vore konstigt om bedömnings-

premisserna var helt homogena i musiklärarkåren. Bedömningsstöd ”välkomnas” av en 

musiklärare i studien som menar att man sedan kan ”bilda en egen uppfattning” om det är ”bra 

eller inte” och när stödet är användbart. Bedömningsstödet skulle kunna underlätta för lärare 

som är osäkra i vissa situationer och kan ge läraren ”mer på fötterna” vid bedömning och ge 

möjlighet att tydliggöra på vilka premisser bedömning skett för vårdnadshavare och elever, 

enligt en musiklärare. Samma musiklärare uppfattar det som att ”lärarens egna professionella 

bedömning” var mer valid förr och var den ”som gällde” och ifrågasattes sällan av elever och 

vårdnadshavare. Musiklärarna ser ”ingen mening” med ”standardiserade prov” eller fasta 

bedömningspremisser i svensk skola. Det uppfattas som ”tråkigt” med en ”formstyrd 

musikundervisning”, av en musiklärare. En standardiserad undervisning och bedömnings-

premisser upplevs vara ett ”underkännande av sin lärarutbildning”, enligt en musiklärare. 

Resurser bör läggas på att göra lärarutbildningen ”så bra som möjligt” istället för att 

standardisera lärarens arbete och skolans undervisning, menar samma musiklärare.  

 

5.6.3 Slutsatser 

Även om begreppet musikalitet inte diskuteras mellan musiklärarkolleger, kunde informanterna 

dela uppfattning kring musikalitet och musikalisk bildbarhet. Brändström (1997) spekulerar 

kring lärarens tro om människans bildbarhet och om det är en faktor till varför musikalitet anses 

vara förvärvad genom hårt arbete i rätt element och även biologiska förmågor förvaltade genom 

genetiskt arv (se avsnitt 3.5.1). Där en musiklärare menar att ”det mänskliga kollektivet” 

bestämmer vad som är tillfredsställande, menar en annan musiklärare att det kollegiala samtalet 

ska leda till en samsyn. Musiklärarna i Nybergs (2016) studie visade att musiklärarna inte var 

överens om svårighetsgraderna i musikexempel. 

 

 

5.7 Lärarens ideologi 

I denna studie är lärarens ideologi förknippad med idealistiska föreställningar om 

musikundervisningen och den musikaliska människan. Som nämndes, i avsnitt 5.1.2, är 

kärnkategorin delad i flera underkärnkategorier som fungerar som olika parametrar av ideologi. 
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I detta avsnitt kommer jag att binda samman koder och slutsatser till dessa underkärnkategorier. 

Lärarens musikalitetssyn (avsnitt 5.2) ligger nära besläktat med kärnkategorin och binds ihop 

med flera underkärnkategorier för att skapa sammanhang. I avsnitt 3.5.2 beskrevs olika 

ideologier och förhållningssätt gällande musikundervisning. Vilka värden som traderas i 

undervisningen är upp till läraren då olika ideologier tenderar att tradera olika kulturella normer. 

Av de tre ideologier som presenterades kan alla tydas i utsagorna. Det förekommer ibland 

utforskande undervisning där eleverna får tillfällen att ge utlopp för sina visioner, även om det 

råder stark tradition kring härmning och gehöret för stabilitet i kulturen genom övning samt att 

samtidskultur och vardagskultur har plats i undervisningen med ett tryggt och öppet klimat där 

elevernas önskemål och visioner beaktas och värdesätts. 

 

5.7.1 Kulturella traditioner och normer 

Lärarens ämneskunskaper och pedagogiska kompetenser utgör ramar och möjligheter för 

musikundervisningen. De uppfattningar, normer och värderingar kring musikaliska kunskaper 

styrs av ideologiska föreställningar. Skillnader vad gäller notkunskaper och kravnivå mellan 

instrumentgrupper styrs av lärarens föreställning om vad som är riktigt och vad som är viktigt. 

I de fall där musikkulturella värden, normer och värden upprätthålls i undervisningen, påverkas 

eleverna av sina instrumentval. I rocktraditionen används sällan noter (avsnitt 3.2) då den 

istället bygger på en muntlig gehörstradition där något ska höras, ses och härmas. Denna metod 

traderas i musikundervisningen på olika nivåer. Som nämnes ovan råder stark nottradition inom 

vissa instrumentgrupper, medan andra instrumentgrupper inte alls är lika notbundna. 

Elgitarrister är inte kända för att vara skickliga notläsare men kan ofta avkoda och reproducera 

ganska svåra musikaliska figurer (och låtar) om de får tid att göra det. Notbildens komplexitet 

handlar snarare om vad eleven förväntas göra med notbilden än hur många svarta prickar som 

tyds i notbilden. En notbild beskrivs som en informationskälla av musik, vilket kan betyda olika 

saker och se olika ut hos olika elever och musiker. Tradering av kulturella normer kan grundas 

i att läraren vill bibehålla kvalitét i konstformen eller musikstycket (låten). Det kan därför vara 

svårt att göra för omfattande anpassningar och förenklingar för till exempel en trummis.  

 

Mästare-lärlingstradition (se avsnitt 3.2.1) råder på skolorna och undervisningen är i stor mån 

är individanpassad. Med individuell eller individanpassad undervisning krävs det mycket av 

läraren, då denne ska planera undervisning som kan tillgodoses av alla elever och utmana 

eleverna. Med förmedlande undervisning (se avsnitt 3.2.1) står läraren inför svårigheter vad 

gäller förklaringar och begreppsliggörande av fenomen. På ett instrument utan visuella guide-

lines är det svårt att förebilda hur eleven ska göra eller tänka. Begreppen som används är luddiga 

för den ovana sångaren/sångerskan och kan vara svåra att omformulera. 

 

Genom härmning och imitation testas och övas elevernas perceptionsförmågor, främst inom 

enskild undervisning på instrument eller sång. I de fall läraren uppfattar svårigheter och 

problematik kring elevers förmågor att härma och imitera musikaliska figurer övas elevernas 

gehör och minnesträning genom härmningsövningar och förmedlande undervisning. Det finns 

inga tydliga strategier för hur elever med svårigheter att uppfatta tonhöjd och rytm ska öva upp 

sin perceptionsförmåga. Musikläraren tar till en nötningsprincip där eleven kontinuerligt får 
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tillfälle att öva sitt gehör genom härmning. Att befästa rytmiska mönster i kroppen kan vara en 

metod för att träna gehöret och minnet. 

 

Reproduktion och representation (se avsnitt 3.2) värderas högt inom en konserverande 

institutionskultur (se avsnitt 3.5.2). Eleverna förväntas därför att kunna ”avkoda och realisera” 

musikexempel via gehöret samt efter notbild. Grunden till denna insikt kan ledas till kursmålen 

och kunskapskraven för kurserna Instrument eller sång 1 samt Gehörs- och musiklära 1. En 

musiklärare menade att det är ”det mänskliga kollektivet” eller ”samhället” som ”sätter ribban” 

för vad som är ”tillfredsställande”. Eftersom det är lärarna som bedömer elevernas kunskaper 

och sätter betyg, anser jag att lärarna är de traderar normer för den musikkulturella traditionen 

vad gäller krav på eleverna och hur instrumentgrupper behandlas i undervisningen. 

 

Perceptionsförmågan, förmågan att uppfatta och urskilja tonhöjder och rytmer, övas med 

eleverna genom innötning och repetition. Frågan är om det är en perceptionsförmåga som 

tränas, eller om det är en härmningsförmåga som övas. När eleverna kan höra men inte göra 

kan det, efter lång tid av träning, vara närmast en omöjlighet att avgöra om färdigheten är svår 

att öva upp eller om förmågan inte finns hos den enskilda eleven. Amusi kan således vara en 

funktionsnedsättning som inte hindrar eleverna från att nå ett godkänt betyg i kurserna 

Instrument eller sång 1 samt Gehörs- och musiklära 1 om eleven inte kan visa vad den kan med 

ett tillfredställande resultat. Vare sig det rör sig om oförmågor eller dålig reproduktion av andra 

skäl ses målen möjliga att nå, enligt musiklärarna, då det räcker att representationen liknar det 

förebildade exemplet för att vara av tillfredsställande karaktär.  

 

5.7.2 Lärarens pedagogiska filosofi och människosyn 

Alla människor kan musicera och vara musikaliska. Alla elever ses som musikaliskt bildbara 

inom musik och kan således utveckla sin musikalitet, även om utvecklingen kan ske på olika 

nivåer, inom olika områden med olika förmågor och färdigheter. Instrument eller sång 1 samt 

Gehörs- och musiklära 1 anses vara nybörjarkurser där undervisning sker på grundläggande 

nivå. Det stora spektrum av intresse och förkunskaper kan ses som en pedagogisk 

differentiering (avsnitt 3.6.5) där eleverna kan lära sig av och med varandra. Utan antagnings-

prov är eleverna inte beroende av förkunskaper för gymnasieutbildning i musik på estetiska 

programmet, vilket även öppnar upp för mångfald på programmet även om det önskas kvotering 

för elever som inte har meritpoäng (grundskolebetyg) för att studera på programmet. Målet med 

undervisningen är att alla elever ska behandlas lika oavsett förkunskaper och kunskapsnivå. 

Musiklärarna jobbar för att alla elever ska få plats och utrymme att utvecklas musikaliskt och 

personligt, även om individanpassad undervisning innebär utmaningar för lärarna. Skolan ska 

bereda trygga miljöer där eleverna kan mogna med uppgiften och sig själva. 

 

Det önskas mer forskning och medvetenhet kring amusi, enligt informanterna. Kunskap om 

funktionshämningar i musik kan göra att läraren hittar bättre och mer effektiva strategier och 

metoder för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen samt visa vad de kan och 

vilka förmågor och färdigheter de besitter. Musiklärarna välkomnar ”recept” för hur dessa 
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anpassningar ska genomföras för att råda bot på den problematik som läraren inte förmår att 

lösa på egen hand genom till exempel nötningsprincipen. 

 

Med empati och sympati för elevernas arbete och visioner, upplevs det hemskt att se elever som 

kämpar och sliter för att utveckla sina förmågor. Musiklärarna försöker skapa ett öppet och 

avslappnat arbetsklimat i skolmiljön där eleverna ska ges plats att utvecklas tillsammans. När 

läraren och eleverna känner varandra bra är det lättare att skapa god stämning och öppenhet 

samt anpassa undervisningen på individnivå. Musiklärarna visar stort engagemang kring 

elevernas kunskapsutveckling och lägger stor vikt vid att undervisa för att alla elever ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Då det specialpedagogiska stödet är knappt eller obefintligt 

bereder lärarna själva extra undervisning, i mån av behov, för att alla elever ska ges möjlighet 

att nå kursmålen i kurser där det upplevs finnas stödbehov. Musiklärarna skapar tillfällen för 

elever att få repetera moment och öva utanför ordinarie undervisningstid även om det anses 

vara en resursfråga för framtiden. 

 

Två av tre musiklärare har använt undantagsbestämmelsen vid betygsättning. Special-

pedagogen belyser svårigheterna med användandet av bestämmelsen och trycker på det 

kollegiala samtalet. Den betygsättande läraren bär ansvaret för bedömningen av elevens 

eventuella problematik. En musiklärare förklarar problematik med auditiv perception som en 

orsak av annan personlig problematik som mindre hjärnskada, autism eller annan diagnos. 

Varken undantagsbestämmelsen eller stödåtgärder ska vara beroende av en diagnos (se i avsnitt 

3.7), ändå verkar diagnosens makt vid bedömningen av användningen till undantags-

bestämmelsen vid betygsättning. Det ska tilläggas att det råder oklarheter om perceptions-

förmågan är svår att erhålla och öva upp eller om den kan vara obefintlig hos vissa elever. Om 

oförmågan eller tillståndet är permanent, skulle undantagsbestämmelsen kunna användas i de 

fall elevens kunskaper inte kunnat tillgodogöras inom ramen för det som är skrivet i kursmålen, 

då alla möjliga medel och metoder använts i förmån för elevens möjlighet att visa vad den kan. 
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6. Diskussion 

En stor del är redan diskuterat i resultatkapitlet genom presentation av den jämförande analysen. 

I detta kapitel diskuteras ett antal ämnen och områden inom forskningsområdet och 

pedagogiska implikationer med vad denna studie kan ha för relevans för musikundervisning på 

gymnasiet. I metoddiskussionen lyfts överväganden, reflektioner och kommentarer kring mitt 

teori- och metodval. I resultatdiskussionen presenteras först ett par teoretiska förklarings-

modeller som kan utveckla den grundade teorin och därmed forskningsområdet. Därefter 

diskuteras resultatet och sätts i ett pedagogiskt perspektiv (utifrån den grundade teorin) samt ett 

avsnitt om amusi och behovet av att ta problematiken på allvar följt av en avslutande 

kommentar. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vid slutledningen av analysen som står till grund för den grundade teorin måste forskaren stå 

till svars för en grupp ställningstaganden (Fejes & Thornberg, 2015). Jag försökte genomföra 

analysarbetet på ett sätt som ger teorin trovärdighet. Teorin kan ge nya insikter och belysa 

tidigare utforskade områden på ett nytt sätt som utmanar tidigare föreställningar för att utveckla 

forskningsområdet som i sin tur ger teorin originalitet. Resonans i teorin fastställs efter dess 

begripbarhet och är därför tydlig och väl grundad i empirin. Om teorin kan tillföra ett 

kunskapsbidrag ökar teorins användbarhet (Fejes & Thornberg, 2015). Teorierna ska fungera 

dvs. vara meningsfulla, ha relevans och förklaras med utvecklingspotential (Stålhammar, 

1999). Eftersom det går att utveckla varje teori, kan den grundade teorin aldrig ses som slutgiltig 

eller färdig (Calissendorff, 2005). Enligt Charmaz är teorin inte en spegling av verkligheten 

utan är snarare ett sätt att tolka den (ref. Rennstam & Wästerfors, 2015). Den skapade teorin 

ska ses som en process, inte som en färdig eller slutgiltig produkt med lösningar (Stålhammar, 

1999). 

 

De presenterade teorierna kan således ses som ett sätt att förstå det empiriska innehållet. 

Teorierna kan utvecklas genom att forska kring outforskade områden eller liknande områden 

för att mätta kategorierna med nya data och nya insikter. Kärnkategorin kan byggas ut och 

omformuleras för att möjliggöra implementering av en formell teori. Även 

underkärnkategorierna kan byggas ut genom mättnad (eller förkastas) i vidare forskning med 

dessa grundade teorier. Mina teorier kan prövas och jämföras med vidare forskning och tidigare 

forskningsresultat för verifiering eller förkastning. Den introduktion till det undersökta 

problemområdet som jag angav i bakgrundskapitlet (se kapitel 3) kan stå till grund för vidare 

forskning och utveckling av teorierna. Det hade kunnat uppfattats nonchalant om de befintliga 

teorier och information kring forskningsområdet inte använts och teoretiska utgångspunkter i 

bakgrundskapitlet har därför presenterats för att påvisa utgångspunkterna. Det som inte har 

behandlats i resultatkapitlet kan ses som en utgångspunkt för undersökningsområdet i vidare 

forskningsprojekt. 
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Intervjuerna gick inte dåligt, men intervjuarens (min) bristande erfarenhet av att leda intervjuer 

gjorde att en pilotintervju med till exempel mina studentkamrater (snart kollegor) hade kunnat 

medföra en viss intervjuteknik samt pröva frågebatteriet. Det ska tilläggas att det kan kännas 

en aning pressat med en diktafon i närheten som registrerar varje ord och ljud. Min uppfattning 

är att både informanterna och intervjuaren var mån om att uttrycka sig tydligt och ordentligt 

som möjligt även om stämningen snabbt blev bekväm (min erfarenhet). Även om Glaser (2010) 

menade att ljudinspelning utgjorde för mycket data att transkribera så är min erfarenhet raka 

motsatsen (se avsnitt 4.7). De inspelade intervjuerna gav mycket data som gjorde det lättare att 

sortera, koda och jämföra materialet för teorigenerering. Guvå & Hylander (2003) beskriver 

GT som tidskrävande och tidsmässigt svårplanerad (se avsnitt 4.6). Att transkribera riktigt 

noggrant gav en djup kunskap och gav mig en relation till innehållet. Transkriberingsprocessen 

var mycket tidskrävande, särskilt ”dubbelintervjun” då det skulle tydliggöras vem som sade vad 

i transkriptionen (även om inte utsagorna skulle vara synligt kopplade till någon informant). 

Avsikten att presentera resultatet så anonymt som möjligt grundade sig att det inom GT inte 

fokuseras på enskilda individer (Guvå & Hylander, 1998, se avsnitt 2.2.1). Informanterna är 

däremot presenterade för att visa vilka professioner som ligger till grund för insamlade data till 

denna studie. 

 

Det breda forskningsområdet blev i tidigt skede uppenbart och det innebar svårigheter i val av 

teori. Som beskrivits i avsnitt 2.1 är det inte värt att eftersträva fler vetenskapliga teorier (grand 

theories) för att täcka alla undersökningsområden (Nilholm, 2016). Calissendorff (2005) gav 

mig ett öppet perspektiv med sin liknelse med ett foto och en kameralins (se avsnitt 2.2). Utan 

att strukturera och tolka insamlat material efter en grand theory blev studien formad utifrån 

datainsamlingen och ett ständigt pågående analysarbete. Grounded Theory förklaras lite 

annorlunda eller på olika sätt av alla författare som arbetat med GT eller författat om metoden. 

Jag har inte funnit någon modell för hur den grundade teorin eller ett resultatkapitel ska 

struktureras och redovisas. Arbetets struktur är därmed improviserad (med inspiration av 

Kjellander, 2013). Vidare forskning med utgångspunkter i denna studie kan dessutom användas 

för att utveckla och komplettera teorin. Grand theories och övriga teoretiska 

förklaringsmodeller kan möjliggöra fokusering av empiriska fält samt komplettera och 

nyansera den grundade teorin. 

 

6.3 Resultatdiskussion 

Det finns tidigare forskning och teorier som påminner om mina teorier och kategorier. Dessa 

presenteras mycket kort nedan. I Pedagogisk filosofi beskriver Christer Stensmo (2007) 

någonting han kallar för pedagogisk grundsyn. Den rymmer lärarens föreställningar om 

kunskapssyn (ontologi och epistemologi), etiska frågor (gott/ont, bra/dåligt, vackert/fult samt 

värdegrund i verksamheten), människosyn (drivkraft, autonom eller motivation, 

genetiskt/biologiskt arv eller omgivning/miljö/kultur), samhällssyn (kulturella arv, framtid). 

Genom denna grundsyn speglar även läraren sin läroplansteori som styr undervisningens 

innehåll, metoder och syfte. Den politiska styrningen påverkar undervisningen i form av 

historiska, ekonomiska, sociala och kulturella intressen och omständigheter (Stensmo, 2007). 

Genom lärarens pedagogiska grundsyn och styrning traderas värden och normer. 
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Med ett sociokulturellt perspektiv skulle samma forskningsområde kunna undersökas för att: 

”analysera hur kunskaper och erfarenheter lever vidare i samhället och hur de återskapas och 

förnyas hos nya generationer av medborgare genom deltagande i olika miljöer.” (Säljö, 

Pedagogiska magasinet, 2010-05-12). Genom att se traditionerna, med värden och normer, 

metoder och innehåll som föränderliga eller bestående kan undervisningens syfte och nytta 

ifrågasättas utifrån kunskapskraven. 

 

Kategorier kan även mättas genom insamlade data från elevers uppfattningar kring musik, 

musikalitet och musikundervisning för att nyansera teorin. För ämnet kan det vara av intresse 

att undersöka hur eleverna känner kring etikettering som avvikande samt om hierarki, 

musikaliskt eller socialt utanförskap upplevs bland elever. Elevernas uppfattning om betyg och 

bedömning kan vara av värde då en musiklärare lyfte elevernas stigande betygspress och 

intresse av bedömningspremisser. Det skulle inte minst vara intressant att undersöka hur elever 

tolkar upplever kunskapskraven eller om det bara är betygshets som leder till högre press på 

läraren angående betyg och bedömning i undervisningen. 

 

En underkärnkategori som skulle kunna medföra ytterligare nyansering av teorin som kan bidra 

till bredare förståelse av data är musiklärarens musiksyn. Kunskapsområdet kan fokuseras kring 

lärares uppfattningar och åsikter kring vad musik är, vad som räknas som musik, musikens 

mening och syfte samt vad musiken uttrycker. Förhållandet mellan musiken och människan kan 

undersökas i vidare studier för att mätta kärnkategorin genom uppgifter om var musiken 

upplevs existera (utom och utan människan eller om det är ett mänskligt fenomen), om musik 

är allt strukturerat ljud, om det är objekt eller händelser. Med människan i fokus kan musikens 

funktion undersökas och dess förhållande till känslor (Jørgensen, 1982). Uppgifter om 

musiklärares musiksyn kan ändra uppfattningen på hur musikalitetssyn begreppsliggörs och kan 

medföra andra/nya pedagogiska implikationer. 

 

6.3.1 Pedagogiska implikationer 

Musikläraren förvaltar olika värden och kulturella normer genom sin ideologiska föreställning 

(se avsnitt 3.5.2). Musiklärarens ämneskunskaper och musikaliska kompetens att bibehålla 

kvalitet i kulturen och förvalta den samt upprätthålla vardagskultur. De ideologiska 

föreställningarna om normer och traditioner såsom skillnader mellan instrumentgrupper. 

ämneskunskaperna och den musikaliska kompetensen. Lärarens sätt att tolka läroplanstexten 

påverkas av ämneskunskaper och musikalisk kompetens, både genom sina värderingar av 

musikkulturen och sina kunskaper kring vardagskulturen. En notbild kan vara en 

informationskälla, utifrån vilken en ska kunna musicera. Antalet ”svarta prickar” i notbilden 

anger inte nödvändigtvis komplexiteten. När det gäller att förklara abstrakta fenomen inom till 

exempel sång, krävs det en musikalisk och pedagogisk kompetens för att klargöra de ”luddiga 

begrepp” som används inom musikkulturen. 

 

Vardagskulturen och rocktraditionen bygger på det ett praktiskt gehör där flera sinnen än 

hörseln kan användas för att avkoda vad medmusikerna (eller läraren) spelar och gör (se avsnitt 
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3.2.1). Kan en trummis på estetiska programmet klara en hel gymnasieutbildning utan att spela 

efter noter om undervisningen ska anpassas efter rockkultur eller uteslutande gehörskultur, 

medan en saxofonist ska kunna läsa noter i flera genres och kunna förstå tonarter (eftersom 

noterna till blåsinstrument ofta är transponerade efter instrumentets stämning)? Om trumlärare 

förespråkar någon annan form av notbild framför traditionella slagverksnoter för trumset finns 

möjligheten att normer och värderingar förändras kring trumspelet. På samma sätt kan en 

ideologisk bild av en grupps elevers/musikers notläsningsförmåga skada framtidens musiker 

(och elever) lägga vikt på spelteknik eller förmåga att förmedla känslor med sina musikaliska 

uttryck. 

 

Den visuella perceptionen påverkar lärandet (Cecilia Hultberg, 2009, se avsnitt 3.2.1). Av den 

anledningen undrar jag om det “blinda” gehöret inte behöver ta så stor plats i skolans 

musikundervisning. På samma sätt kan musikteorins gehörstraditioner ifrågasättas, eftersom 

jag erfarit att det är vanligt förekommande att eleverna ska uppfatta enbart det klingande 

materialet och med “blind” perception tolka musiken och sedan notera den utan hjälp av ett 

instrument eller den visuella bilden av sändaren. En musiklärare pratar om praktiskt gehör i 

avsnitt 5.3.3. Ett instrument eller sången kan vara fördelar när eleverna ska notera 

musikexempel. 

 

Musikkulturella traditionen, ”det mänskliga kollektivet” eller ”samhället”, som en musiklärare 

kallade det, ”sätter ribban” för vad som är ”tillfredsställande” och hur vissa instrumentgrupper 

behandlas. Starka ideologiska föreställningar med sammanstrålningar av värderingar och 

normer från andra kulturer och sammanhang med krav på musik med nya trender och ideal 

skulle kunna vara det som utgör ”samhället” eller ”det mänskliga kollektivet”. Vilka normer 

och värden som uppfattas värdefulla för musikläraren som kan vara personen som introducerar 

ungdomar för musicerande och musikkulturer. 

 

I kursplanerna (Gy11) betonas gehör och gehörsträning (Skolverket 2017a). Gehörstraditionen 

bygger på imitationsprincipen (se avsnitt 3.2). Genom härmningsmetoder övas musikaliskt 

gehör. Musiklärarens ideologiska föreställningar och ämneskunskaper, musikaliska och 

pedagogiska kompetens bygger på dessa utgångspunkter. Representation och reproduktion 

värderas högt av en konserverande institutionskultur (se avsnitt 3.5.2) såväl som i 

styrdokumenten och därför i undervisningen (Skolverket 2017a). När elevers svårigheter 

uppmärksammas i undervisningen vid ensemblespel eller vid enskild instrumentundervisning 

används nötningsprincipen av metoder i hopp om att metoden ska möjliggöra elevens 

utveckling av färdigheterna i musikaliskt gehör. 

 

6.3.2 Amusi 

Expressiv amusi handlar om förmågan att höra och urskilja toner och rytmer utan att kunna 

återge musikaliska mönster med röst eller instrument. Med kännedom om felaktigheter i 

representationen är personen med expressiv amusi oförmögen att korrigera. Om förmågan att 

uppfatta och avkoda en musikalisk figur (melodi eller rytm) inte kan klargöras då representation 

blir felaktig eller bristfällig, även efter lång tid av representationsträning, kanske kan höra men 
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inte göra i själva fallet handlar om det som Helgesson (1994) beskrev som expressiv amusi (se 

avsnitt 3.4). I de fall eleven inte är medveten om sina felaktigheter eller ”missar” vid härmning 

kan det även röra sig om receptiv amusi, där personen har svårigheter att uppfatta tonhöjd, 

identifiera melodier. För en person med receptiv amusi kan reproduktionen och 

representationen av musikljud och melodier bli omedvetet felaktig eller med förminskad 

medvetenhet om det. Hanken & Johansen (2013) beskriver den kognitiva utvecklingsnivån, 

som omfattar bland annat förmågan att skilja på toner, som en ”utvecklingsnivå” och inte ett 

kognitivt ”tillstånd” (se avsnitt 3.6.1). Hanken och Johansen (2013) menar att elevens känslor 

kan påverka inlärningsprocessen (se avsnitt 3.6.2). Om eleven uppfattar moment eller skolgång 

i övrigt kämpig och svår bör läraren vara vaksam. Lärarens relation till eleverna och elevernas 

relation till varandra skapar en god lärandemiljö. Musiklärarna utryckte även att den 

musikaliska utvecklingen kan påverkas av elevens möjlighet att göra sig bekväm i 

undervisningssituationen. Genom relationerna får musikläraren en inblick i elevernas ”mentala 

mognad”. 

 

Specialpedagogen menar att musikläraren måste tänka utanför boxen för att kompensera och 

anpassa undervisningsinnehållet för att överkomma elevens eventuella svårigheter. Det är svårt 

att anpassa övningar för att träna den auditiva perceptionsförmågan (gehöret). I vilken mån kan 

den välanvända imitationsprincipen kompenseras och anpassas? Man kan fråga sig hur 

speciallärares pedagogiska kompetens kan hjälpa elever med stödbehov framåt i den 

musikaliska utvecklingen. Kan en speciallärare utan musikalisk kompetens eller utan 

perceptionsförmågan att uppfatta rytm, puls och tonhöjd vara ett stöd för en elevs 

musikundervisning? Musiklärarutbildningen kan behöva utformas med metodik om 

undervisning av elever med amusi eller liknande problematik. Är kursplanerna och 

kunskapskraven utformade med hänsyn till amusi och liknande problematik och ska de vara 

det? För att göra undervisningen och musikutbildningen på gymnasieskolans estetiska program 

så bra som möjligt för alla elever behövs mer kunskap om elevers kunskapsutveckling, betyg 

och bedömning samt klargörande av undantagsbestämmelsen vid betygsättning. Om amusi 

lyftes upp i ljuset kanske det kan dyka upp metoder och förhållningssätt till undervisning av 

elever med amusi eller liknande svårigheter. Med mer insikt och erfarenheter kan det komma 

en konsensus kring amusi och samsyn kring bedömning och betygsättning såväl som 

undervisningsinnehåll och metoder. 

 

Persson (2013) menar att lärarens kunskap om funktionshämningar och dess konsekvenser är 

viktig (se avsnitt 3.7.3). Om detta gäller amusi borde detta beröra Sveriges samtliga musiklärare 

och neurologer inom specialpedagogiken som en ämneskunskap. Studien visade att 

informanterna inte hade kunskaper om amusi. Amusi och liknande problematik behöver inte bli 

en officiell diagnos för att lyftas fram i utbildningssyfte. Den bristande kunskapen kring amusi 

och liknande problematik kan vara skälet till att det inte finns några uttalade specialpedagogiska 

stödmöjligheter i musikämnen på gymnasiet. Strategier för elever med gehörsproblematik 

behöver prövas och utvecklas. En metod som nämndes av en musiklärare i studien var att 

befästa musiken i kroppen. Rytmikmetoden kan därför vara ett forskningsområde till förmån 

för att råda bot på utmaningar att undervisa elever med svårigheter uppfatta tonhöjd och rytm 
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och liknande. Kunskap kring ämnet skulle kunna medföra nya metoder att öva gehöret och den 

musikaliska perceptionsförmågan. 

 

Gymnasieskolors icke-existerande uttalade stödmöjligheter i musikundervisningen och att en 

grupp lärare vanligtvis ”glöms bort” kan tyda på en hierarki i skolans kollegium (se avsnitt 

5.6.1). Ämneslärarna själva jobbar extra för att ge alla elever så många chanser som möjligt att 

utvecklas och nå målen. Då det specialpedagogiska stödet är knappt eller obefintligt i musik 

jämförs ämnet med andra ämnen och kurser på gymnasiet. Hur skulle utredningspremisserna 

av särskilt stöd i musik se ut i jämförelse med andra ämnen som till exempel matematik? 

Forskning inom detta område skulle kunna belysa den eventuella hierarki som råder mellan 

kärnämnen och konstnärliga ämnen gällande värderingar kring stödmöjligheter. För att få ett 

bredare perspektiv kring det specifika området kan med fördel andra funktionshämningar eller 

inlärningssvårigheter undersöka såsom dyspraxi, dyslexi eller dyskalkyli etc. för att jämföra 

med amusi och liknande problematik samt stödmöjligheter i olika skolämnen (först och främst 

på gymnasiet med denna teori).  

 

Genom reproduktion och representation kan bara den perceptuella förmågan undersökas om 

objektet besitter någon form av grundläggande teknisk spelfärdighet/sångteknik. Utan de 

praktiska färdigheterna att spela ett instrument eller kunna använda rösten till sång blir 

perceptionsförmågan svår att undersöka. Detta påpekar även Helgesson (1994) som menar att 

neurologer och neuropsykologer sällan besitter musikalisk utbildning för att göra valid 

forskning kring ämnet (se avsnitt 3.4). På samma sätt besitter få musiklärare en neuropsykiatrisk 

utbildning, åtminstone som bedriver forskning kring amusi eller liknande problematik. Modern 

forskning skulle kunna tyda nya sätt se på musikalitet om det visar sig att alla människor besitter 

den musikaliska perceptionsförmågan men färdigheterna kan vara olika svåra att öva upp för 

olika personer beroende på deras musikaliska erfarenheter, förkunskaper, utvecklingsnivå etc. 

Finns amusi, eller finns det bara olika slag av inlärningssvårigheter som rör musikalisk 

perception? Det skulle vara intressant att undersöka den eventuella skillnaden mellan att se 

musikalisk perception som en förmåga alla människor besitter (men den behöver övas upp 

vilket kan vara en lång och kämpigare process) eller om amusi är (eller medför) en permanent 

hämning av den musikaliska perceptionsförmågan. Det kan inte uteslutas att samtliga 

människor föds musikaliska med den auditiva perceptionsförmågan att uppfatta och tolka 

tonhöjd och rytm. Det är upp till läraren att uppskatta elevens musikaliska kapacitet och grad 

av musikalitet (se avsnitt 3.6.2).  

 

6.3.3 Avslutande kommentar 

Området kring amusi och liknande problematik är någonting som bör tas på allvar och intressera 

musiklärare som vill utveckla sin musikundervisning till att möjliggöra lärandet för alla elever. 

Nya metoder för hur gehöret ska tränas behövs för att eleverna med amusi eller liknande 

problematik ska kunna ta del av undervisningen och utvecklas i samma mån som elever med 

andra musikaliska förkunskaper och förutsättningar. Uppfattningar om människans musikaliska 

bildbarhet kan förändras med mer forskning och diskussioner kring ämnet. Erfarenheter kan 

leda till lösningar i praktiken. 
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Är gymnasieskolan för alla om systemet ändå är byggt på ett belöningssystem som tar 

möjligheten från elever med låga meriter från grundskolan att gå en gymnasieutbildning med 

musikinriktning? Gymnasieskolans uppgift är bland annat att skapa förutsättningar för att 

förmedla kunskaper (Skolverket 2017a, se avsnitt 3.7.5). Vilka borde ha rätt till 

musikundervisning? Villkoren för antagning till gymnasieskolans estetiska program kan stänga 

ute elever med musikalisk kapacitet liksom Brändström (1997) beskriver att antagningsproven 

kan utestänga potentiella lärare (se avsnitt 3.5.1). ”Musikalisk förmåga” bör diskuteras och 

värderas för att framtida musikundervisning inte ska riskera att utestänga en grupp elever (och 

potentiella lärare) om vi i Sverige ska ha en skola för alla.  
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Bilaga 1 

Ämnesplaner ur Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Reviderad 2017) 

Dessa styrdokument är formulerade av Skolverket och har därmed ej redigerats av mig som 

ledare av studien. Länk till referens finnes i arbetets referenslista. 

 

Ämne - Musik 

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och 

känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som 

har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin 

grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap. 

 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och 

förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att 

utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras 

musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet. 

 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till 

ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika 

metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och 

tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög 

konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och 

självförtroende i musikutövandet. 

 

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Eleverna ska 

därför ges möjlighet att musicera tillsammans med andra. 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens 

konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att 

studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till 

genrebreddning. 

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 

färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 

3. Förmåga att improvisera. 



 

4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 

musikaliska färdighetsutveckling. 

5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 

6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 

7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande 

inför och i kommunikation med publik. 

8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 

framställas och hanteras digitalt. 

9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. 

 

Ämne - musikteori 

Ämnet musikteori behandlar gehör, musikaliska former och musikens begrepp. Kunskaper i 

musikteori bidrar till en musikalisk helhetssyn samt förstärker och utvecklar musikutövandet, 

musikskapandet och kommunikationen med andra musiker. I ämnet behandlas också notation 

av musik. 

 

Ämnets syfte     

Undervisningen i ämnet musikteori ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i allmän 

musiklära och om musikteoretiska begrepp. Undervisningen ska också leda till att eleverna 

utvecklar förmåga att hantera notskrift samt kunskaper om notationssystemet och om olika 

musikaliska former. Genom undervisningen ska eleverna ges verktyg och metoder som de får 

möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande och musikskapande. 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder för att notera 

klingande musik samt metoder för egen gehörsträning. Eleverna ska ges möjlighet att analysera 

musik både teoretiskt och gehörsmässigt för att de ska kunna förstå olika musikaliska skeenden 

och strukturer. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i 

harmonisering, arrangering och komposition. 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om datorutrustning, 

programvara och musikteknisk utrustning som kan användas såväl vid gehörsträning som vid 

arrangering eller komposition av musik. Undervisningen ska innefatta konstnärliga aspekter 

och inspirera till eget skapande. 

Undervisningen i ämnet musikteori ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska 

begrepp. 

2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet. 

3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för utövande av 

musik. 

4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm. 



 

5. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler. 

6. Färdigheter i att arrangera och komponera musik. 

7. Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, funktion och användning. 

8. Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid musikskapande och arrangering. 

9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande. 

 



 

Bilaga 2 
Informerat samtycke om deltagande i forskningsprojekt 
Rasmus Eriksson 

KKL – Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande 

LTU – Luleå Tekniska Universitet 

941 34 Piteå 

E-post: raseri-4@student.ltu.se 

Telefon: 070-254 72 96 

 

Härmed tillfrågas Ni om att ingå i en studie i ett forskningsarbete som berör musikalisk 

kapacitet och musisk fallenhet. Denna studie ingår i ett examensarbete på lärarutbildningen på 

musikhögskolan i Piteå på LTU. Arbetet utförs av musiklärarstudenten Rasmus Eriksson och 

syftar till att undersöka möjligheterna för elever på estetiska programmet, inriktning musik, att 

nå målen för betyget E i kurserna Instrument eller sång 1 (MUSINS01S) samt Gehörs- och 

musiklära 1 (MUIGEH01). 

Ert deltagande kommer att innefatta intervjuer som spelas in på en diktafon med minneskort 

som Rasmus Eriksson exklusivt har tillgång till. Insamlade data kommer att transkriberas och 

sparas hos Rasmus på personlig dator med kryptering. All information och lämnade uppgifter 

om och från uppgiftslämnaren förvaltas enligt GDPR. Deltagare och eventuella citat kommer 

vara anonymiserade i den kommande uppsatsen. 

Deltagandet är frivilligt under hela forskningsprojektet (dvs. fram till 2019-05-20) och kan 

därmed avbrytas om så önskas. Uppgiftslämnaren kommer att få tillfälle att godkänna 

transkriberad text av uttalanden innan det skrivs in i arbetet och skickas in. 

 

Godkännande till deltagande i forskningsstudie 

 

………………………………………….. ………………………………………… 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

………………………………………….. 

Ort och datum 
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Bilaga 3 
Frågebatteri till kvalitativ forskningsintervju 
Syfte med studien och med denna inspelade intervju 

Frågor eller funderingar 

 

Utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet och musikalisk bakgrund 

Befattning 

Kurser du undervisar i 

 

Musikalitet 

Vilka attribut karaktäriseras av musikalitet? 

Vem är musikalisk? 

Vilka kan lära sig? 

Är musikalitet medfött? 

 

Kan någon vara omusikalisk? 

Erfarenheter av dessa elever 

yttrat sig hur? 

konsekvenser för undervisningen 

kunskapsutveckling och lägsta godkända betyg 

 

Kunskapskrav för betyget E (Gy11) 

MUSINS01S 

”Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel 

notbild på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet.” 

”Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur 

via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med 

tillfredsställande resultat.” 

 

MUIGEH01 

”Eleven utför med viss säkerhet enkla gehörsövningar, noterar 

enkla klingande musikexempel” 

”Eleven sjunger med stöd efter enkla notbilder och på gehör.” 

(Skolverket, 2017) 

 

Hur tolkar du de formulerade värdeorden i kunskapskraven? 

• En fras (melodi och rytm) ska uppfattas, memoreras och sedan reproduceras. Finns det 

bara ett “rätt” (genom exakthet och perfektion) som menas med gott resultat?  

Hur rätt är “rätt” och hur mycket ”fel” kan ett tillfredsställande resultat vara, enligt 

lärare? 

 

Samsyn på lokal och nationell nivå? 

Hur många i musiklärarkollegiet? 



 

Brukar bedömningsfrågor dryftas? 

Vilka fördelar skulle nationella bedömningsstöd i gymnasiekurserna i ämnena musik och 

musikteori kunna ha? 

 

Hur upptäcks svårigheter att uppfatta rytmer och tonhöjd? 

Förhållningssätt 

Strategier, struktureringar 

Antagningsprov såsom lämplighetsprov eller färdighetsprov 

 

Vilka tillgängliga åtgärder finns som extra anpassningar inom ordinarie undervisning? 

För och nackdelar? 

Individuella anpassningar/upplägg 

Räcker de till? 

 

Vilka möjligheter har elever till särskilt stöd i kurserna i ämnena musik och musikteori 

på gymnasiet? 

För och nackdelar? 

 

Hur kan stödbehovet uppmärksammas (eller förbises) för att inte hämma elevens 

självbild eller lust att lära? 

Elever etiketterade som avvikande - Musikaliskt utanförskap (i musicerandet) eller socialt 

utanförskap (i gruppen) 

 

Vad kan vara en giltig funktionsnedsättning för att använda undantagsbestämmelsen vid 

betygsättning, enligt er? 

undantag i andra ämnen 

 

Övriga kommentarer, frågor eller funderingar? 

 

Upplevelse av intervjun 

 

Användning av insamlade data 

 

Stort tack för era svar och ert medverkande 



 

Modifierat frågebatteri till kvalitativ forskningsintervju med 

specialpedagog 
 

Yrkesbakgrund 

Befattning 

Utbildning 

Arbetserfarenhet 

 

Neurologiska funktionshämningar 

Amusi avsaknad av perceptionsförmågan (tonhöjd och rytmer) 

 

Vilka specialpedagogiska stödåtgärder finns att tillgodose elever med bristande 

musikaliska förmågor? 

 

Hur kan stödbehovet uppmärksammas eller förbises för att inte hämma elevens självbild 

eller lust att lära? 

Formell eller informell etikett som avvikande – musikaliskt utanförskap eller socialt 

utanförskap 

 

Undantagsbestämmelsen vid betygsättning 

Amusi som en giltig funktionsnedsättning som gör att eleven inte kan nå delar av 

kunskapskravet? 

 


