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Abstract 

The aim of this study was to investigate why musical instruments are not used more freely and 

frequently during activities as recess or at the after-school centres. A survey was executed among 

primary school staff in Piteå municipality, Sweden. The survey addressed past experience of 

musical activities, interest in music as well as individual extent of musical education. Participants 

were further asked to give a recollection of the accessibility of musical instruments in their 

workplace and eventually to reflect upon how satisfied they were with current accessibilities and 

work procedures considering the use of musical instruments. The outcome of the survey shows that 

there is a high accessibility of musical instruments in the primary school organization of Piteå 

municipality and that elementary teachers, as well as after-school centre teachers, often have formal 

musical education in their professional training. Despite these seemingly good conditions regarding 

musical practice, music is still treated differently from other topics and school activities. This could 

indicate that there are other elements, apart from actual musical competence, that are the source of 

these misconceptions and insecurities concerning musical instruments. One such element could be 

the individual experience of musical training and views on musical competence mediated within 

former teacher-student relations. Other elements include discourse and social structures within the 

teaching community, connected to views in larger society on culture and musicality, that could be 

the real cause of musical instruments not being used outside of musical classes. This study raises 

the question of what is to be prioritized in the school system. Should music teachers still be the 

only ones “allowed” to play instruments? Or should school staff put aside their own opinions and 

insecurities so that children may have a rich learning experience in music which further promotes 

development and progress? 
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Abstrakt 

Denna studie började med observationen att musikinstrument, även om de finns tillgängliga i 

skolans lokaler, inte används i någon större utsträckning utanför de lektioner som hålls av 

musiklärare. Syftet med den här studien är att förstå varför musikinstrument inte används mer ofta, 

och mer fritt, inom de verksamheter inom skolan som skulle kunna ha utrymme för det, såsom 

under rasterna eller fritidshemmens aktiviteter. En enkätundersökning har genomförts med 

lågstadielärare, musiklärare och fritidspedagoger i Piteå kommun. Deltagarna fick svara på frågor 

om deras tidigare erfarenheter av musikaliska aktiviteter, deras intresse för musik samt 

omfattningen av individuell musikalisk utbildning. De blev vidare ombedda att uppskatta 

tillgången till musikinstrument på deras arbetsplats och fick slutligen reflektera över hur nöjda de 

var med verksamhetens förutsättningar för musicerande och musikskapande aktiviteter. Utfallet av 

enkätundersökningen visar att det finns en hög tillgänglighet av musikinstrument i grundskolans 

lokaler inom Piteå kommun samt att lärare och fritidspedagoger ofta har tagit del av viss akademisk 

musikutbildning i sin pedagogiska utbildning. Trots dessa goda förutsättningar för musikaliska 

aktiviteter och musikskapande är musik fortfarande, som ämne och aktivitet sett, annorlunda 

betraktat jämfört med andra ämnen och aktiviteter inom skolans verksamhet. Musikinstrument, 

vilka skulle kunna ses som viktiga verktyg för lärande, ses istället som exklusiv utrustning som 

bara får användas av den som redan behärskar musik som konstform - såsom musiklärare eller 

kulturskolelärare. Studien väcker frågan om vad som ska prioriteras i verksamheten. Ska 

musiklärare fortsätta vara de enda som “får” använda och spela på musikinstrument? Eller är det 

dags att lärare och fritidspedagoger lägger diskursen och osäkerheten åsido så att barnen kan få 

tillgång till en rikedom av erfarenheter av musik som vidare främjar lärande och utveckling? 

 

Nyckelord: Sociokulturell, Musik och neurovetenskap, Musikpedagogik 
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Tack 

Under mina 14 år i Piteå kommun har jag mött många människor som såväl givit mig värdefulla 

insikter om hur man är en god pedagog samt vad det innebär att vara en god människa. Dessa 

upplevelser har hjälpt mig genom åren och lett mig fram dit jag är idag. 

 

Tack Ann-Karin Gullberg för otroligt värdefull handledning och för alla intressanta samtal som har 

lett mig vidare. Fortsätt att driva utvecklingen framåt, trots uråldriga diskurser! 

 

Tack Niclas Ekberg och Siri Jernkrok för alla raka och handfasta råd och kommentarer vid 

examination och opponering! 

 

Tack alla deltagare i pilotgruppen. Ni är personer vars åsikter och intellekt jag hyser stor aktning 

för. Utan er hade enkätundersökningen inte ens blivit hälften så bra som den blev. 

 

Tack till alla på LSS råd-och-stödteam i Piteå. Ert stöd har varit helt avgörande! 

 

Tack till Backgårdsskolans och Rönnskolans alla kompetenta pedagoger som inspirerat mig. 

Särskilt Karin och Karin. Kompetentare, tryggare och klokare pedagoger får man leta efter! 

 

Tack alla vänner som läst och gett feedback på arbetet samt stått ut med eventuell telefonterror 

under vt-19. Anders, Brunte, Bosse, Emil, Jenny, Jonas, Martin, Pontus, Sara och alla andra. 

 

Tack alla medlemmar i Erik Westbergs Vokalensemble! Alla pedagogiska, intellektuella och 

konstnärliga filosoferande samtal i turnébussen gav mig massor av ovärderlig erfarenhet av 

läraryrket långt innan jag ens började jobba som lärare. Det var också under den där frukosten på 

vandrarhemmet i Kiruna våren 2018, då diskussionen om minskande musikalisk förförståelse hos 

barn kom upp, som gnistan tändes hos mig och idén kom att skriva detta arbete. 

 

Jag är också tacksam för min bakgrund samt min familj hemma i Åkersberga som alltid funnits där 

och bistått med boende, pengar, omtanke och kärlek. Tack mamma för alla pedagogiska samtal 

som har fört mig framåt. Tack pappa för alla politiska analyser av samhällsläget genom åren. Tack 

Eva för allt skapande och musisk lek som genomsyrat vår relation. Tack Lasse och Micke för alla 

sommarjobb och varierande arbetsuppgifter samt alla de bastubad som ytterligare breddat mitt 

perspektiv på tillvaron. Och tack för musiken Kalle! Tack för att du fanns där i replokalen. Må din 

själ bli till episk himmelsk musik på andra sidan. 

 

Sist, men inte minst, vill jag tacka min älskade Rebecca som har tagit hand om mig, ställt upp för 

mig och stått ut med mig genom hela denna arbetsprocess. Jag har inte varit hemma många av 

dygnets timmar dessa månader... Nu är detta hästjobb över och jag har äntligen chansen att ge 

allting åter till dig med all den kärlek, energi och engagemang som jag bara kan uppmana - precis 

som du har gjort för mig! All kärlek i världen till dig, älskling! 
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Förord 

En av mina första praktiker gjorde jag 2008 i en förskoleklass tillsammans med en annan student. 

Under denna praktik använde vi oss av gitarren som hängde på klassrumsväggen och gjorde den 

tillgänglig för barnen genom att upprätta en lista som de fick skriva upp sig på. Alla fick spela tio 

minuter vardera och själva upptäcka och utforska gitarren på sitt eget sätt. Intresset var väldigt stort 

från barnens sida och vissa hittade till och med på egna låtar med text som de framförde för de 

andra. Vi märkte snabbt att de flesta inte hade några problem med att bara upptäcka instrumentet 

på sina egna premisser och spela som de själva ville. Vi uppfattade också vad som inom 

musikdidaktiken brukar kallas för spelglädje hos barnen trots att de inte hade övat på några erkända 

speltekniker eller lärt sig några låtar. Jag har burit med mig den här erfarenheten i mitt arbete som 

pedagog och senare prövat samma upplägg kring just gitarren även i äldre åldrar men då ofta stött 

på fenomenet att förhållandevis många elever känner sig omotiverade eller rent av rädda för att 

upptäcka instrumentet på egen hand genom fritt spelande på grund av att de, som de själva säger, 

”inte kan”. Fenomenet visar sig redan så tidigt som i början av lågstadiet och skulle så småningom 

kunna bli ett hinder för måluppfyllelsen inom musikämnet samt utgör därför en utmaning för den 

musiklärare som senare ska undervisa dem och sätta betyg. Hur kommer det sig att barnen så snabbt 

tycks skaffa sig uppfattningen att de inte ska eller borde vara delaktiga i en musikalisk aktivitet och 

gemenskap utifrån förhållningssättet att de ”inte kan”? Det är möjligt att barnens sätt att bedöma 

sig som obehöriga att musicera kan vara kopplat till hur vi som vuxna i skolan bemöter barnens 

intresse för musik, hur vi undervisar i musik samt vilka förutsättningar vi skapar för att främja 

barns upptäckarlust rörande musikinstrument och musicerande. Det är också utifrån dessa 

reflektioner som jag kommer att bygga min studie. 
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Prolog - Mitt sociokulturella arv 

Detta arbete har, som titeln och inledningen anger, sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. 

Sålunda känns det också helt relevant att redogöra för mitt eget sociala arv och delar av den 

sociokulturella kontext som utgör min livsvärld. Jag har även under arbetets gång, blivit alltmer 

medveten om hur min egen uppväxt samt uppväxtmiljöns villkor och förutsättningar har utgjort 

ramarna för min individuella utveckling samt bidragit till att forma min personlighet och identitet 

såväl som mitt förhållningssätt till musik, pedagogik och min omvärld. 

 

Jag föddes mot slutet av 80-talet in i ett socialdemokratiskt lärarhem med sjungande föräldrar, ett 

piano i matrummet, en synth i källaren och många ostämda gitarrer på väggarna. Det sjöngs och 

spelades därför ofta hemma hos oss och jag förhöll mig till musikinstrument på samma sätt som 

jag förhöll mig till vanliga leksaker. Min pappa hade, tack vare fackföreningsrörelsen, gjort en 

socioekonomisk resa från brevbärare i Luleå på 60-talet till vuxenutbildare vid en av LOs 

folkhögskolor belägen på Runö i Österåker. Han hade spelat i rockband i sin ungdom och ville 

därför gärna att jag skulle ta över musikerdrömmen. Mamma, som börjat sin resa som hemmafru 

och dagmamma på 60-talet, var nu förskollärare och fritidspedagog. Hon hittade alltid sätt att fylla 

varje dag med lärtillfällen och lät min fantasi få utrymme i språkutvecklande och musikaliska lekar. 

Jag växte också upp med tre, mycket äldre, syskon - två praktiskt lagda bröder, som gärna visade 

mig hur man plockar isär och bygger ihop saker, och en estetiskt lagd syster som både målade och 

sydde samt hade lärt sig själv att spela såväl tvärflöjt som piano. Hon ägnade sig ofta åt musiklek 

med mig vilket också format mitt personliga förhållningssätt till musik och lärande. Som barn hade 

jag svårt att somna och mina föräldrar turades därför ofta om att sjunga mig till sömns. Pappa 

brukade ha med sig gitarren och spelade ofta visor av Cornelis och Taube. Mamma blandade friskt 

klassiska barnvisor med gamla skillingtryck och arbetarsånger från 60-talet. Jag minns fortfarande 

rader som; Där går en här som frös och svalt men segrade ändå, och; låga över länderna, den 

flamma som vi tänder. Utan gränser, utan gränser är vårt framtidshopp. Genom dessa textrader 

framgår tydligt hur kulturella och politiska värderingar, som mina föräldrar är bärare av, har 

medierats till mig, redan från tidig ålder, genom musik och sång. Därtill har musik, politik och 

pedagogik utgjort ständigt återkommande samtalsämnen i mitt föräldrahem under min uppväxt. 

Dessa är några av de sociokulturella ramar för utveckling som givits mig genom min första 

livsvärld, familjen. 
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Trots musikens ständiga närvaro i mitt hem samt mitt växande musikintresse och mina tilltagande 

musikaliska förmågor, så var det inte förrän vid tio års ålder som jag började ta lektioner för att 

lära mig spela något instrument. Det första instrumentet jag tog lektioner i var piano och min första 

spelbok med noter var “Vi spelar piano” av Carl-Bertil Agnestig. För mig utgjorde musiklek och 

eget skapande redan självklara delar av musicerandet och jag hade nog, som tioåring, hoppats på 

ett högt tempo i undervisningen med fokus på gehörsspel, lekfullhet och spontanitet - även om jag 

inte kunde uttrycka det med ord. Jag var alltid väldigt förväntansfull inför mina pianolektioner och 

hade ofta lärt mig läxan utantill på gehör, eller ville visa upp att jag hade lärt mig någon annan 

melodi istället för läxan som jag hade. Min lärare imponerades emellertid sällan av de förmågor 

som jag så stolt ville visa upp. Hon påpekade, lektion efter lektion, vikten av att lära sig läsa- och 

spela efter noter och vägrade därför konsekvent att höja nivån i undervisningen förrän jag hade lärt 

mig min pianoläxa samt att titta på noterna samtidigt som jag spelade. Jag höll dock fast vid mitt 

förhållningssätt till musik medan hon höll fast vid sina undervisningsmetoder vilket så småningom 

ledde till att jag slutade. 

   Jag började ta trumlektioner istället men märkte även här, trots att min nya lärare gav mig mer 

fritt spelrum än tidigare, att fokus i undervisningen ändå låg på att följa lärarens 

undervisningsmetod framför musisk lek och skapande. I dessa möten spelade kanske också min 

förmåga att läsa av sociala koder in. Borde jag som barn ha förstått att en formell 

undervisningssituation med en instrumentallärare ställer andra krav än den informella, lustfyllda 

lärandesituation som musikleken utgör? Många verksamma instrumentallärare idag känner säkert 

igen sig i det didaktiska förhållningssättet att eleven ska lära sig grunderna ordentligt innan fria 

skapande- och återskapande processer kan påbörjas - men följer de arbetssätten alltid lärandets, till 

synes ofta nyckfulla natur? Mitt förhållningssätt till fritt musicerande har emellertid bestått genom 

åren samt utgjort en viktig byggsten i mitt eget lärande inom musikämnet, även om det har skett 

till många av mina musiklärares förtret. Eftersom de då inte haft kontroll över vad jag lärt mig och 

i vilken ordningsföljd jag gjort det. 

   Det har ofta hänt mig i skolans värld att mitt lärande kommit i kläm mellan lärares förväntningar 

på lärandesituationen och min egen svårighet att att lära mig saker på andra sätt än mina egna. Jag 

var en väldigt frågvis elev i skolan som ofta pratade rakt ut innan jag räckte upp handen samt blev 

väldigt distraherad om det var något som jag inte förstod med en gång. Redan i lågstadiet var 

lärarnas bedömning att jag hade koncentrationssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter. Jag fick 

också tidigt ta del av skolans speciella insatser för att jag skulle nå målen. I andra klass fick jag, 

under vissa lektioner, sitta med en specialpedagog och jobba enskilt för att inte bli störd. Att få sitta 

och jobba med ett privat bollplank för frågor och funderingar är en upplevelse som jag unnar alla 

människor - särskilt på högre utbildningar!. Jag utreddes till sist för det som då hette Aspergers 

syndrom, numera AST (autismspektrumtillstånd) och fick diagnosen i tredje klass. 
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I sjätte klass fick jag till slut ett riktigt bra pedagogiskt stöd då jag började i en specialklass för 

unga killar med asperger belägen på en högstadieskola. Det var också där som jag för första gången 

fick musikundervisning på skoltid. Det var först då som konceptet att öva på musikaliska 

färdigheter egentligen blev något meningsfullt för mig över huvud taget, tack vare en god vän och 

klasskamrat som peppade mig till att börja spela trummor och sjunga i det rockband som vi sen 

bildade ihop. Vi fick tillgång till lokal och ensemblelärare genom kommunala musikskolan och 

började repa veckovis. Jag kommer aldrig att glömma bort drivet när vi bestämde att vi skulle spela 

“House of the rising sun” på skolavslutningen. Alla timmar som vi tillbringade i en replokal 

tillsammans, alla gånger vi spelade fel och började om från början för att det skulle sitta perfekt. 

Vi möttes i musiken och musiken var vår styrka. Den blev vår revansch, vår seger över alla dem 

som inte förväntade sig mer än komiska biroller från två killar från specialklassen. Det var tack 

vare musiken som vi fick respekt och tack vare den upplevelsen som jag kände att vi var duktiga 

på något, värda någonting. Att jag kanske kunde lämna alla stämplar bakom mig och själv 

bestämma vad jag skulle bli i livet. Jag förbättrade mina betyg och sökte efter högstadiet in till en 

yrkesmusikerutbildning på ett gymnasium inne i Stockholm. Det var då emellertid Sång, och inte 

trummor, som slutligen blev mitt huvudinstrument. Gymnasiestudierna ledde fram till fortsatta 

musikstudier vid Framnäs folkhögskola som sedan tog mig vidare till musikhögskolan i Piteå. 

Musik har således blivit den framgångsfaktor i skolans värld som överhuvudtaget lett mig fram på 

min akademiska bana. Därför vill jag gärna tillskriva musicerandet en rad positiva effekter på min 

egen-, såväl som andras utveckling. Både genom sociokulturella teoriramar, där musik kan 

beskrivas som en meningsskapande aktivitet som gör individen delaktig i en kulturell gemenskap, 

men också genom en alternativ förklaring inom området för neurologisk forskning och musik där 

musicerande beskrivs som en aktivitet som stärker och förbättrar hjärnans funktioner. Inom detta 

forskningsområde finns också goda exempel på ett flertal positiva effekter som musikaliska 

lärandeprocesser kan ha på hjärnan och den kognitiva utvecklingen. 

   För mig har musik alltså varit en lekfull, lustfylld och meningsskapande aktivitet men jag är 

medveten om att denna upplevelse inte är densamma för alla vilket innebär att vi i skolans värld 

förhåller oss olika till musik i verksamheten. Jag vill med denna studie inspirera pedagoger till att 

våga musicera mer samt väcka några funderingar kring musikinstrument och hur vi använder dessa 

i skolan och fritidshemmet. Jag hoppas också att detta arbete alternativt kan ge ett nytt perspektiv 

på musikens värld för dem som idag känner att de inte lever upp till vår kulturs estetiska 

musikaliska ideal. Genom begreppet musiskt musicerande (Udden, 2004. Bjørkvold, 2005.), som 

kommer att behandlas senare, vill jag ge alla som har lusten en möjlighet att åter få leka, låta och 

föra lite härligt musikaliskt “oväsen” kring sig, utan att måttstockar som “rätt” och “fel” får komma 

och störa. För oavsett diskurserna kring musikämnet i skolans värld och vårt samhälle idag, så är 
musicerande och musisk lek livsviktiga mänskliga aktiviteter som som främjar både lärande och 

utveckling. 
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1. Inledning 

Åren 2007-2014 läste jag till musiklärare vid musikhögskolan i Piteå och började, innan avslutade 

studier, att jobba som springvikarie åt Piteå kommun. Jag har sedan dess varit verksam inom flera 

skolformer och yrkeskategorier vilket varit väldigt lärorikt och har gett mig en insikt i hur olika 

yrkesgrupper resonerar om musikämnet inom den pedagogiska kontexten som helhet. När jag har 

jobbat på olika skolor, samt under min utbildning varit ute på praktiker, har jag förhållandevis ofta 

noterat att det finns musikinstrument i skolans lokaler som eleverna sällan får möjlighet att själva 

spela på. Ett exempel är gitarren, den som ofta hänger där på väggen utan att någon använder den 

särskilt ofta, eller det där el-pianot som bara läraren får röra. Varför är det så? Denna syn på 

musikinstrument och vem som “får” använda dem indikerar att det kan finnas en diskurs i skolans 

värld som utgår ifrån att musikinstrument inte är leksaker och därför inte låter dessa användas fritt 

eller lekas med i någon större utsträckning. En sådan diskurs skulle också kunna vara bärare av 

uppfattningen att barn, om de tillåts att "bara leka" med ett musikinstrument, kan lära sig “på fel 

sätt” och att det därför kanske är bättre att endast låta den med musikalisk kompetens ta initiativ 

till och genomföra musikaliska aktiviteter - men vad lär sig då barnen om musik genom ett sådant 

förhållningssätt?  

 

1.1 Erfarenheter av förhållningssätt och arbetssätt berörande musik 

Under min yrkesverksamma tid inom Piteå kommuns skolor har jag upplevt hur en del kollegor 

ibland liksom tar ett steg tillbaka när jag berättar att jag är musiker. Plötsligt börjar de ursäkta sig 

och förklarar att de är omusikaliska eller att de alltid velat spela musik men inte riktigt kommit sig 

för. Dessa reaktioner är något som fascinerar mig. De förhåller sig till mig som om jag stod i 

beredskap att bedöma dem som “odugliga” eller “obehöriga” utifrån deras egna brister och 

otillräckligheter inom musikämnet. Det har också fått mig att fundera över om det verkligen är mig 

de ber om ursäkt till. Alla har vi en gång själva varit elever som mött musikämnet genom 

interaktionen med en lärare. Detta väcker frågan; hur kan olika möten med musikämnet forma våra 

förhållningssätt till musik? Robert Schenck (2000) ger i inledningen av boken Spelrum en möjlig 

förklaring:  

 

När det fungerar som bäst blir musiklektionerna en positiv upplevelse för eleverna som de 

bär med sig genom barndomen och senare i deras vuxenroller... När något däremot går snett 

i undervisningen kan resultatet bli att eleverna aldrig någonsin vågar sjunga eller spela igen 

därför att de får för sig att de är omusikaliska. (s.15) 

 

En del av mina kollegor har ibland önskat att jag ska hålla i musiksamlingar med barnen men aktivt 

valt att inte delta själva. Detta ställningstagande kan självklart förstås utifrån citatet ovan men 

samtidigt förmedlas deras förhållningssätt vidare till eleverna genom deras agerande vilket kan bli 

problematiskt utifrån perspektivet att om eleverna antar ett sådant förhållningssätt så skulle detta 

kunna försvåra deras framtida lärande inom musikämnet.  
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Jag har haft möjligheten att föra många samtal med mina kollegor kring just deras förhållningssätt 

till musik och användandet av musikinstrument i skolans och fritidshemmets verksamheter. Genom 

dessa samtal har jag sökt en förklaring till varför vi inte musicerar mer i skolans värld. Vissa hävdar 

att musikinstrument är för dyra för att bara ”lekas med”. Andra känner att de saknar kompetens för 

hur instrumenten ska vårdas och tar därför inte initiativ till att nyttja dem. En del saknar formell 

utbildning men också generell bildning inom musikämnet och känner därför att det är säkrast att 

barnen inte rör musikinstrumenten eftersom de då kan lära sig på ”fel” sätt eller råka ta sönder 

instrumenten. Några har dessutom, precis som Schenck (2000) beskriver, under sin egen skoltid 

fått lära sig att deras individuella nivå av musicerande inte lever upp till musikämnets estetiska 

ideal. De har helt enkelt lärt sig att de ”inte kan” sjunga/spela och känner därmed att de saknar en 

sorts grundläggande behörighet att ha med musik att göra. 

   Berit Uddén (2004) skriver om en “Estetisk musiksyn” (s.12) i samhället. En musiksyn som 

utmynnar i ett estetiskt musicerande; ett begrepp som i denna studie används för att beskriva 

musicerande i syfte att leva upp till just musikämnets estetiska ideal. Sådana ideal efterlevs 

traditionellt bland musiker genom en strävan efter förfining av det musikaliska hantverket i 

utförandet (Schenck, 2000; Uddén, 2004). Det finns emellertid anledningar att betrakta musikaliska 

aktiviteter som något mer än enbart en strävan efter att leva upp till estetiska genomförandeideal. 

Jon-Roar Bjørkvold  (2005) skriver i boken; Den musiska människan, att: “Alla har en förmåga att 

uttrycka sig musiskt… Det musiska finns i skaparförmågans inre kärna - kreativiteten” (s.113). Om 

spontant musicerande och sång i skolan skriver Bjørkvold (2005); “Det gagnar varken konsten eller 

barnen om vi bedömer spontansången utifrån operans estetiska ramar” (s.114). Berit Uddén (2004) 

skriver därtill om ett “musiskt musicerande” som ska gagna människan och lärandet. I det musiska 

musicerandet ligger fokus istället på lek och lustfylldhet. Både Uddén (2004) och Bjørkvold (2005) 

uttrycker att människan av naturen är musisk och att musik i grunden är lek som kommit till för 

människans egen skull. Även Schenck (2000) skriver om musikens innebörd för människan; 

“Musik har en enorm och ibland oanad inneboende kraft hos oss alla… Det har knappt funnits ett 

folkslag på jorden där musik och rörelse inte har haft en framstående och avgörande plats i 

vardagslivet” (s.15). Det kan alltså finnas poänger med att försöka hitta möjligheter i skolans värld 

för just en sådan musisk musiksyn och likanade förhållningssätt till musik som bland annat 

Bjørkvold (2005), Schenk (2000) och Uddén (2004) beskriver då detta musiska förhållningssätt 

ligger närmare det allmänmänskliga, oförskönade och lekfulla än estetikens ofta tillrättalagda och 

mer kravfyllda ideal. Det ska dock tilläggas att både estetiskt- och musiskt musicerande är 

produkter av mänsklig aktivitet och att inget av perspektiven kan sägas stå utanför människans 

existens - båda är alltså uttryck för olika mänskliga tankeprocesser. 
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Ytterligare en förklaring till mina kollegors förhållningssätt till mig som musiker, och musikämnet 

i förlängningen ges genom Lave och Wengers (1991) teorier om praxisgemenskaper. Utifrån detta 

perspektiv kan man säga att jag, genom min musikaliska utbildning, ingår i en grupp med redan 

invigda “mästare”. Elever och lärare befinner sig i periferin av denna gemenskap och jag i dess 

kärna. Det är sedan mitt ansvar, som “mästare”, att för “lärlingarna” (både elever och lärare i det 

här fallet) synliggöra vägarna för avancemang från gemenskapens periferi mot dess kärna genom 

tillägnandet av områdesspecifika färdigheter och förmågor som vi tränar tillsammans. Med ordet 

mästare i denna mening menas att jag är den i sammanhanget som är ansvarig för lärandesituationen 

- inte att jag på något sätt skulle utgöra en faktisk elit eller representera något högre kulturellt 

sammanhang. Ordet ledare skulle därför bättre kunna beskriva den funktion som musikern eller 

musikläraren fyller i det situerade lärandet inom praxisgemenskapen. Samma förhållanden gäller 

förstås även omvänt - när det är mina kollegor som håller i en lektion och jag är den som deltar. 

   Det faller sig således naturligt att vi som pedagoger förlitar oss på varandras kompetenser i den 

krävande, stressiga vardag som pedagogyrket utgör. När vi inom yrket definierar varandras 

kompetenser så är det också rimligt att vi lämnar över lärandesituationen till den vars kompetens 

vi uppfattar som större än vår egen. I en sådan situation blir det dock viktigt vilken sorts 

förhållningssätt pedagogen visar upp gentemot omgivningen. Om sättet vi lämnar över situationen 

på exempelvis signalerar brist på intresse, misstänksamhet eller osäkerhet inför ämnet så blir detta 

ett hinder för lärandet genom att förhållningssättet medieras till eleverna. Strandberg (2006) skriver 

följande: “Ett sådant förhållningssätt är ett stort utvecklingshinder på en arbetsplats eftersom 

interaktioner är källan till utveckling. Om de faktiska relationerna mellan människor kännetecknas 

av avvaktan, bedömning och slutenhet avstannar utveckling.” (s.62). Det finns alltså risker för att 

lärandet avstannar i de fall där det uppstår en informell uppfattning hos kollegorna att musikern 

eller musikläraren tillhör ett sorts högre kulturellt sammanhang och därför har befogenhet  

särskilja och tillskriva musikaliska förmågor hos andra. 

   Min status som “mästare” (Lave & Wenger, 1991) skulle då kunna förmedla till mina kollegor, 

en varseblivning att de befinner sig i periferin av-, eller till och med helt utanför det musikaliska 

sammanhanget. De tar sedan ställning till denna varseblivning utifrån sin egen sociokulturella 

kontext och agerar därefter vilket yttrar sig i att de exempelvis väljer bort att delta i musikaliska 

aktiviteter eller gör andra ställningstaganden som visar att de positionerar sig utanför det 

musikaliska sammanhanget. Ett sådant ställningstagande och agerande kan ses som uttryck för ett 

inre tankeverktyg, eller förhållningssätt som pedagogen har till musikämnet. Strandberg (2006) 

skriver också att “Tillgång till andra människor är det nav som all utveckling snurrar kring… all 

utveckling uppenbarar sig två gånger, först på en social och sedan på en individuell nivå; först som 

faktiska fysiska relationer mellan människor, sedan som tankearbete inom individen.” (s.27). 

Pedagogers medvetna eller omedvetna förhållningssätt och ställningstaganden förs alltså i sin tur 

vidare, genom deras agerande, i interaktionen med eleverna. Detta gäller förstås inte bara inom 

musikämnet vilket väcker frågan: I vilken utsträckning är vi som pedagoger medvetna om hur våra 

förhållningssätt och arbetssätt inom olika ämnen i skolan påverkar elevernas möjligheter till 

lärande? 
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1.2 Erfarenheter av tillgänglighet och rummens inverkan på lärande i musik 

Ibland kallar vi, i skolans värld, rummet för “den tredje pedagogen”, ett uttryck som förmedlar att 

rummets användningsområden och miljöns inverkan på individen är minst lika viktiga som den 

pedagogiska gärningen. Vygotskij (1995) beskriver nedan den fysiska, omgivande miljöns tydliga 

inverkan på möjligheterna för kreativitet och utvecklingen av artefakter inom en kultur; 

 

Varje uppfinnare, till och med geniet, är alltid ett barn av sin tid och sin miljö. Hans 

skapande utgår från de behov som skapats före honom, och stödjer sig på de möjligheter 

som, återigen, existerar utanför honom själv. Det är därför som vi kan iaktta en sträng 

ordningsföljd i teknikens och vetenskapens historiska utveckling. Ingen uppfinning eller 

vetenskaplig upptäckt uppträder innan de materiella och psykologiska villkor som är 

oundgängliga för dess uppkomst har skapats. Skapandet utgör en historiskt kontinuerlig 

process, där senare former bestäms av de föregående. (s.37) 

  

Vygotskilj (1995) skriver vidare; “De priviligerade klasserna har en ojämförligt mycket större 

procent av vetenskapliga, tekniska och konstnärliga nyskapare, eftersom det är just hos dessa 

klasser som alla de villkor som är nödvändiga för skapandet finns.“ (s.37). Således blir det viktigt 

att en skola för alla verkar för att jämna ut sådana skillnader i förutsättningar mellan elever med 

olika bakgrund. Detta kan göras genom att förse verksamheten med en stor tillgång till artefakter, 

såväl av fysisk- som intellektuell art. Sådana förhållnings- och arbetssätt syns också tydligt inom 

svensk skola vid en observation av de fysiska lärandemiljöerna. Ofta görs lärandematerial och 

leksaker av pedagogisk karaktär inom exempelvis fritidshemmets verksamhet, rumsligt  

tillgängliga för barnen genom att placera dem lättillgängligt och åtkomligt. Det finns också flera 

rum med olika funktioner vilka agerar verkstäder för lärande. Denna uppfattning går också att 

härleda till bland annat Strandberg (2006) som skriver; “I miljöer finns kunskaper, värderingar,  

känslor, förväntningar, livsmönster och artefakter inbäddade… Barnet förhåller sig kreativt till sin 

miljö; använder de delar som är meningsfulla för dess egen utveckling. Det är hur  

miljön existerar för barnet som är det väsentliga” (s.20). 

  Det har också ofta hänt att jag har fått uppdraget att till exempel vårda och stämma 

musikinstrument samt göra musik mer rumsligt tillgängligt för barnen. I mitt arbete med den 

rumsliga tillgängligheten till musikinstrument i olika verksamheter har jag noterat att just gitarren 

ofta hänger ganska högt upp på väggen, där barnen inte helt lätt kan nå den. Andra musikinstrument 

finns ofta i en speciell låda som bara får lånas om eleverna själva frågar först. Dessa rumsliga 

placeringar av musikinstrument går inte helt i linje med iden om tillgänglighet som i övrigt kan 

observeras i skolans och fritidshemmets verksamheter och som dedssutom återfinns hos Standberg 

(2006) och Vygotskij (1995). Detta väcker frågan; vilka förhållningssätt till musikämnet kan tänkas 

föregå sådana rumsliga placeringar? 
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En trolig anledning till dessa rumsliga placeringar kan vara att pedagogerna inte vill att 

musikinstrumenten går sönder eller används på fel sätt, vilket är fullt förståeligt med tanke på att 

de anses dyra och tillgången till dem därför är begränsad. En annan anledning har med ljudvolym 

att göra. Skolans lokaler är sällan gjorda för särskilt mycket ljud, och vi kan förstå att barn som 

upptäcker och experimenterar med musikinstrument och deras ljudande egenskaper gärna spelar 

både starkt och mycket. Väldigt starka och höga ljud är förstås inte bra för hörseln och kan lätt 

utgöra ett störande och påfrestande moment i arbetsmiljön för såväl pedagoger som barn. 

Pedagogerna måste därför begränsa ljudvolymen i lärandemiljöerna vilket leder till att aktiviteter 

som skapar mycket ljud prioriteras bort. Min erfarenhet är också att trots att musikinstrument ofta 

finns tillgängliga så finns det inte någon särskilt stor möjlighet till musicerande i den rumsliga 

miljön på grund av såväl förhållningssätt och arbetssätt som av rumsliga begränsningar. 

 

1.3 Arbetshypotes 

Med utgångspunkt i de erfarenheter som anges i inledningen har en arbetshypotes formulerats. 

Denna syftar till att synliggöra faktorer som påverkar förutsättningarna för musicerande i 

verksamheten. Det finns förstås många andra faktorer som också påverkar dessa förutsättningar. 

Jag har dock valt att fokusera på tre tidigare nämnda faktorer som jag själv har observerat, vilka 

går att påverka och förändra. Den som vill förändra förutsättningarna för musicerande i sin egen 

verksamhet behöver övergripande förstå vad som påverkar dessa. Arbetshypotesen som modell 

syftar till att ge en sådan övergripande förståelse och kommer dessutom att beskrivas i text. 

 
Figur 1: Visuell representation av arbetshypotesen 
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För det första så utgår arbetshypotesen ifrån att vårt förhållningssätt till musik bland annat påverkas 

av individuella nivåer av utveckling inom följande parametrar; (1) Utbildning och erfarenhet, då 

en pedagog med hög utbildning och stor erfarenhet troligtvis har tillägnat sig fler perspektiv på hur 

musik kan användas och tillämpas i verksamheten än vad en oerfaren och lägre utbildad pedagog 

har. Således påverkar utbildning och erfarenhet hur vi förhåller oss till ämnet. (2) Yrkesroller och 

ansvarsfördelning, eftersom vi tar oss olika roller utifrån det formella och informella samspelet 

med andra pedagoger och kollegor i verksamheten. Därigenom påverkas våra förhållningssätt. 

Detta sker förstås även i frågor som rör musikämnet. (3) Individuella relationer till musikämnet 

såsom; musikintresse, musikalisk allmänbildning, musikalisk utbildning samt tidigare möten med 

musik. Dessa relationer till musikämnet, framförallt våra tidigare möten, kan påverka huruvida vi 

definierar oss som “behöriga” eller “obehöriga” att delta i olika sorters musikaliska aktiviteter. 

   För det andra så påverkar förhållningssätten våra arbetssätt och vice versa. Ett förhållningssätt 

till ett ämne påverkar direkt eller indirekt arbetssättet i en pedagogisk situation samtidigt som 

arbetssättet påverkar vårt förhållningssätt. Arbetssätten inom lärandesituationerna formar våra 

erfarenheter, enligt den första parametern, och således påverkas våra förhållningssätt därigenom. 

   För det tredje så påverkar tillgängligheten till musikinstrument och rum för musicerande direkt 

förutsättningarna för musicerande i verksamheten. Tillgängligheten och rummen påverkar också 

våra förhållnings- och arbetssätt till ämnet. Om vi skulle jämföra en skola som saknar tillgång till 

musikinstrument och rum för musicerande med en skola där tillgängligheten är hög så är det 

sannolikt att vi också skulle se skillnader i pedagogers förhållnings- och arbetssätt beträffande 

musikämnet. Engagerade och drivna pedagoger kan omvänt, genom sina förhållnings- och 

arbetssätt, påverka tillgänglighet till musikinstrument och rum för musicerande i verksamheten. 

   Dessa tre faktorer; pedagogers (1) förhållningssätt och (2) arbetssätt, tillsammans med (3) 

tillgängligheten till musikinstrument samt rum för musicerande, påverkar alltså skolans 

förutsättningar för musicerande i verksamheten. Ytterligare en viktig faktor som kan vara värd att 

lyfta, men som inte nämns specifikt i hypotesen, är betydelsen av rektorns förhållnings- och 

arbetssätt. De beslut som en rektor fattar påverkar hela verksamhetens kollektiva arbetssätt, 

dessutom kan rektors beslut direkt också påverka nyttjandet av de fysiska lärandemiljöerna i 

skolans lokaler. Därför kan rektorns förhållningssätt till musikämnet tänkas ha en stor inverkan på 

möjligheterna för musicerande i verksamheten. En rektor med positiva upplevelser av musik i sin 

bakgrund kan enligt arbetshypotesen tänkas prioritera musikämnet något högre i sin verksamhet 

jämfört med en rektor vars förhållningssätt och upplevelser av musikämnet är av en annan art. 

Utifrån denna modell så är det förståeligt hur pedagoger, och rektorer, med samma utbildning som 

arbetar inom samma verksamhet kan ha väldigt olika förhållningssätt och arbetssätt rörande musik 

i praktiken, vilket också ger en anledning att anta att förutsättningarna för musicerande mellan 

skolor och verksamheter varierar. 
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2. Syfte 

Studien syftar till att ge en insikt i hur pedagogers olika (1) förhållningssätt och (2) arbetssätt 

såväl som hur den pedagogiska verksamhetens (3) rumsliga förutsättningar styr nyttjandet av 

musikinstrument i skolans och fritidshemmets verksamheter. 

 

2.1 Huvudfrågeställning 

 

- Hur påverkar olika förhållningssätt, arbetssätt och förutsättningar nyttjandet av 

musikinstrument inom skol- och fritidsverksamheten i Piteå kommun? 

 

Jag delar vidare upp min huvudfrågeställning i två forskningsfrågor som syftar till att belysa de 

olika aspekterna av min arbetshypotes; 

 

1. Hur kan tillgängligheten till, och användningen av musikinstrument i skolans och 

fritidshemmets lokaler beskrivas och förklaras? 

 

2. Hur kan pedagogers erhållna erfarenheter inom musikämnet samt förhållningssätt och 

arbetssätt kring musicerande aktiviteter förstås? 

 

En analys av svaren i sin helhet öppnar slutligen upp för ett reflekterande samtal kring pedagogiska 

implikationer av forskningsfrågorna. 

 

2.2 Avgränsningar och begreppspreciseringar 

De pedagoger som arbetar i skolan från förskoleklass till åk 3 kommer att i studien benämnas som 

“Lärare f-3”, “Fritidspedagoger f-3”, samt “Musiklärare”. Lärare f-3 är de förskollärare och 

lågstadielärare som är ansvariga för undervisningen i skolans verksamhet från förskoleklass till åk 

3. Fritidspedagoger f-3 är de inom skolans verksamhet och som är ansvariga för undervisningen i 

fritidshemmet. Musiklärare är de som är ansvariga för bland annat musikundervisning i lågstadiet 

från förskoleklass till åk 3 - nästan uteslutande lärare från kulturskolan som hyrs in i lågstadiets 

verksamhet. Denna studie kommer att lägga tyngd på de tre faktorer som enligt studiens 

arbetshypotes påverkar hur vi som pedagoger använder oss av musik och musikinstrument i 

verksamheten. Dessa faktorer kommer att benämnas som (1) pedagogers förhållningssätt, (2) 

pedagogers arbetssätt, samt (3) verksamhetens rumsliga förutsättningar. Med pedagogers 

förhållningssätt menas de individuella värderingar och uppfattningar om- och inom ett specifikt 

ämne, i detta fall musik, som påverkas av tidigare erfarenheter och kunskap. Med arbetssätt menas 

de sätt som pedagoger agerar i verksamheten inom musikämnet. Med verksamhetens 

förutsättningar menas de givna omständigheter i en miljö, fysiska eller intellektuella, som 

tillsammans med individens och gruppens förhållningssätt påverkar miljöns lärandekvaliteter. 
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3. Bakgrund 

Här ges tre perspektiv som är viktiga för studiens sammanhang. Först redogörs musikämnets 

historia i den Svenska skolan samt kulturskolans utveckling från en separat verksamhet till att 

alltmer ingå som en del i skolans musikundervisning. Andra delen tar upp  vad som står i nuvarande 

styrdokument, Skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för grundskolan (LGR-11), om musik 

varpå tredje delen beskriver musicerandets effekter på den kognitiva utvecklingen inom området 

för musik och neurovetenskap. 

 

3.1 Musikundervisning i kulturskola och grundskola 

Joakim Hellgren (2011) beskriver i sin licentiatuppsats; I min familj är vi omusikaliska (s.7-13) hur 

skolans- och musik-/kulturskolans verksamheter har närmat sig varandra sedan uppstarten av de 

första kommunala musikskolorna i Sverige på 1940-talet. Från att “Skolmusik och 

fritidsmusicerande var i stort sett åtskilda.” (s.10) till att idag dela både lokaler och i viss mån 

personal. Kulturskolorna har gått från att inneha rollen som “ett viktigt komplement till den 

allmänna musikundervisningen” (s.8) till att själva ta ansvar för delar av musikundervisningen i 

många kommuner - främst inom grundskolans tidigare år. Genom denna skiftning har också målen 

för kulturskolans verksamhet förändrats från att “möta det lokala musiklivets olika 

rekryteringsbehov” (s.7) till att idag förse musiklivet och musikutbildningarna med musiker samt 

en strävan efter att uppnå såväl läroplansmål som kulturpolitiska mål. Denna förändring har 

inneburit att kultur- och musikskolor i hög grad hyr ut sina lärarkompetenser-, eller säljer in 

projekt- och temaarbeten till skolans verksamheter och att lärare från kulturskolan därför är ett 

vanligt inslag i skolans verksamhet idag. Hellgren lyfter också ett viktigt samverkansproblem; 

“Vissa problem förknippas med dylika projekt, såsom att de musiklärare som kommer utifrån in i 

skolans vardag oftast inte deltar i skolans olika sammanhang där lärare träffas.” (s.12-13). 

   Hellgren (2011) beskriver också hur synen på musikundervisningens innehåll i läroplaner har 

förändrats under 1900-talet. “Musikundervisning har gått från att vara inriktad på kyrklig sång till 

att betona de personlighetsutvecklande aspekterna, för att i den senaste reformen ha musikämnets 

egenart i centrum.” (s.9). Han förklarar att musikundervisningen på detta sätt har blivit allt mer 

förankrad i samhällets musikliv. Musikundervisning har alltså genomgått en “utveckling från ett 

mer elitistiskt synsätt till att musikämnet skall vara tillgängligt för alla; från exkluderande till i 

större grad inkluderande.” (s.9). Att vår samtids musikundervisning strävar efter en hög grad av 

tillgänglighet och inkludering innebär emellertid inte att de gamla, elitistiska synsätten på musik är 

helt utdöende. Genom det historiska perspektivet, som Hellgren återger, kan vi förstå hur 

exkluderande synsätt, såsom en estetisk musiksyn (Uddén, 2004), inom musikämnets diskurs 

fortfarande kan leva kvar i samhället och därför ännu i viss mån påverkar hur pedagoger förhåller 

sig till musik.   



9 

Ett exempel på hur sådana synsätt fortfarande existerar ges i inledningen Uddéns bok;  

Tanke - visa – språk (2004): 

 

… inom lärarutbildning för barn har utvecklats en tradition som ställer höga krav på 

ämneskunnande för att leda sång och musik med barn. Resultatet har blivit att många 

studerande och lärare för barn har fått ett dåligt självförtroende då det gäller att sjunga och 

röra sig rytmiskt, vilket gör att de i yrket inte använder sin sångröst eller eget musicerande 

tillsammans med barnen (s.7) 

 

Musikutbildningen inom lärarutbildningarna kan alltså vara en bidragande faktor, men därtill kan 

också tidigare generationers musiklärare genom sina synsätt och arbetssätt ha skapat en osäkerhet 

eller motvilja att musicera hos den som inte levt upp till musikämnets estetiska ideal och därför 

exkluderats eller blivit utanför i sammanhanget. Således finns det därför en risk för att det elitistiska 

synsättet, eller ett förhållningssätt till detsamma, omedvetet förs vidare inom musikämnet - om inte 

musikpedagoger uppmärksammar sina kollegor på dessa strukturer och förändrar dem. Således blir 

samverkansfrågan som Hellgren lyfter (s.12-13) aktuell. Han skriver som avslutning på sitt kapitel 

om musik i skolan följande: 

 

Denna typ av samverkan mellan skolformer kan fungera som en framgångsfaktor för 

kulturskolorna och kan därför vara nödvändiga för deras överlevnad. Vilka meningar som 

än kan finnas om dessa förhållanden behöver kulturskolorna samverka, utvärdera, bedöma, 

skriva kursplaner och mycket annat för att kunna visa huvudmännen nyttan med 

verksamheten (s.13) 

 

I en sådan samverkan mellan skolformer kan kanske fritidshemmet bli en särskilt viktig länk mellan 

kulturskolans och skolans verksamheter då kärnan i fritidshemmets verksamhet är den fria lekens 

och skapandets lärandemöjligheter. I en välfungerande samverkan mellan skola, fritidshem och 

kulturskola kan varje del i verksamheten bidra med sina kvaliteter för att ge musiken och kulturen 

ett helhetssammanhang i skolan. Ett sätt att närma sig en sådan samverkan finns inom begreppet 

och arbetsformerna för; “estetiska lärprocesser” (Alexandersson & Swärd, 2015; Hansson 

Stenhammar, 2015). En samling arbetssätt inom pedagogik där estetiska uttrycksformer såsom 

musik, dans, drama, bild m.fl. används som artefakter för att mediera, eller förstärka, lärande inom 

andra ämnen än de estetiska. Varkøy (1996) ger i boken; Varför musik? Några exempel på 

tanketraditioner inom musikens värld som vuxit fram genom historien och som präglar vår syn på 

musikens nytta idag.   
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Varkøy (1996) beskriver hur undervisningen inom musik först präglas av den praktiska 

tanketraditionen; “man lär sig spela för att kunna spela” (s.89), denna tradition har vuxit fram ur 

kyrkans behov av sång och musik. Den andra traditionen går ut på en fostran inom estetiska ideal; 

“eleverna ska introduceras i den goda musiken och ledas in i tonkonstens värld” (Varkøy, 1996. 

s.89-90). Denna tanketradition ska alltså musikaliskt fostra och kultivera en framtida publik. Den 

tredje-, och kanske idag mest tongivande tanketraditionen gå ut på att sätta barnet i centrum för 

musicerandet och lärandet där; “Barnets utveckling till en harmonisk individ och duglig 

samhällsmedborgare blir ledstjärna… Därför blir ofta själva viljan till uttryck lika viktig, om inte 

viktigare än det klingande resultatet” (Varkøy, 1996. s.90). 

 

3.2 Kunskapssyn i dagens styrdokument och synen på musikämnet i läroplan. 

Den formella kunskapssynen inom utbildningsväsendet, och samhället i förlängningen, förmedlas 

i hög grad genom skollag samt läroplaner. Svensk skollag fastställer under kap.1 4§ “Syftet med 

utbildningen inom skolväsendet” följande: “Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och 

elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (SFS: 2010:800 kap.1 4§).   Främjandet av en 

“livslång lust att lära” blir alltså ett viktigt perspektiv att ha med sig och förhålla sig till som 

pedagog. På samma ämne anger skollagen även att: “I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 

elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt.” (SFS: 2010:800 kap.1 4§) Detta innebär att skolan måste skapa förutsättningar för att 

främja denna långsiktiga utveckling - något som till exempel kan åstadkommas genom att stimulera 

barns nyfikenhet och lust att lära utifrån deras olika intressen. Här blir en samverkan mellan 

pedagog och vårdnadshavare också en viktig del i skapandet av dessa förutsättningar, vilket 

skollagen också uttrycker: “Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns 

och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare.” (SFS: 2010:800 kap.1 4§). Den sista formuleringen motiverar i hög 

grad vikten av att vi som pedagoger strävar efter att själva agera som aktiva, kreativa,  

kompetenta och ansvarstagande individer i skolans värld. Därtill ska skolan förmedla en  

kunskapssyn som skapar förutsättningar för ett livslångt lärande - vilket väcker några frågor;  

Hur främjar skolan ett livslångt lärande? Måste vi som pedagoger visa på ett intresse  

för allt i skolan? Är det förenligt att stå för ett livslångt lärande och ändå, på  

individnivå, avstå från fortsatt lärande inom vissa områden? 

   Skollagen ger också ramar för vilka sorters värderingar som ska inhämtas: “Utbildningen ska 

också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (SFS: 2010:800 kap.1 4§). 

Demokrati blir således både en värdegrundsfråga och ett arbetssätt som bör tillämpas inom 

verksamheten genom exempelvis demokratiska arbetsformer där eleverna ges inflytande. 
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Skollagen definierar däremot inte vilka kunskaper som barn och elever ska inhämta. Under kap. 10 

4§ beskrivs förvisso vilka ämnen som ska ingå i grundskolans undervisning men inte mer än så. 

Ansvaret för kunskaperna ligger istället på läroplanerna; “För varje skolform och för fritidshemmet 

ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange 

utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen.” 

(SFS: 2010:800 kap.1 11§). Detta innebär att skollagens formuleringar  

kan stå sig över tid trots utbildningspolitiska trender och läroplaner. Skollagen (2010)  

fastslår dock att musik ska ingå som ett ämne i grundskolan. En naturlig, påföljande fråga  

blir således: Vad säger vår nuvarande läroplan om musik? 

   I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR-11) nämns ordet 

musik 183 gånger. Den första formuleringen anger att grundskolan är ansvarig för att se till att 

elever efter genomförd skolgång “kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom 

språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,” 

(s.12). Musik nämns därefter i undervisningens centrala innehåll under kategorin: Skapande och 

estetiska uttrycksformer (s.20). Här beskrivs att undervisningen ska innehålla: 

 

          • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.  

• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.  

• Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.  

• Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck (s.20) 

 

Inledningsvis är det alltså främst skapandet, som en estetisk uttrycksform, som står i fokus för 

läroplanens formuleringar om musik, vilket står i relation till skollagens (2010) formuleringar om 

att barn ska formas till, bland annat, aktiva och kreativa individer. Nästa del i LGR-11 som nämner 

musik är del 5.4; Idrott och hälsa (s.47-53). Här återfinns musik inom ramarna för ämnesdelen; 

Rörelse. Musikaliska förmågor utgör slutligen ett av kriterierna för betyget “A” inom Idrott och 

hälsa i åk-9: “I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl 

till takt, rytm och sammanhang.” (s.52). En sådan formulering lägger exempelvis upp för 

samverkan mellan musiklärare och idrottslärare. Musik återfinns sedan under del 5.7; Modersmål 

(s.87-156), i syftesformuleringar som; “Eleverna ska genom undervisningen även ges 

förutsättningar att utveckla kunskaper om den nationella minoritetens musik, litteratur och andra 

estetiska uttrycksformer.” (s.95). Ordet musik har, vid sid. 95, nämnts 54 gånger i läroplanen. Den 

sista delen i läroplanen som nämner musik, förutom 5.8 (s.157-163) - som berör själva musikämnet, 

är del 5.16; Samiska (s.235-241). Här står att “Eleverna ska genom undervisningen även ges 

förutsättningar att utveckla kunskaper om bilder, filmer och musik med anknytning till samiska 

traditioner och uttrycksformer.” (s.235). Denna sista del nämner musik 7 gånger vilket innebär att 

musik nämns 61 gånger i de av läroplanens delar som inte berör själva musikämnet. 
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I del 5.8; Musik (s.157-163), nämns ordet musik de resterande 122 gångerna, både fristående och i 

olika sammansättningar av ord. Det blir i genomsnitt 20 gånger per sida. I inledningen står: 

 

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och 

känslomässigt. .... Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan 

påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och 

epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna 

att delta i samhällets kulturliv. (LGR-11, 2018. s.157) 

 

Här ges en ganska tydlig bild av allt som musik kan innebära för människan. Såväl dess roll som 

en bärare av kulturer, dess funktion i sociala sammanhang, som dess påverkan på individens 

känsloliv och identitetsutveckling. Vidare står att; ”Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet 

att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin 

musikaliska kreativitet.” (s.157). Det betyder att musikundervisningen måste ge förutsättningar för 

utveckling av såväl skapande förmågor som praktiska musikaliska förmågor. Syftet för 

musikundervisningen i skolan sammanfattas i LGR-11 på följande sätt: 

 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna… ges förutsättningar att utveckla sin  

förmåga att 

 

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,  

• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och  

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska  

  sammanhang. (s. 157) 

 

Det skulle utifrån dessa formuleringar kunna tolkas som att musikämnet, utöver att vara en 

förutsättning för förfinandet av musikaliska förmågor, har en central funktion i många 

sammanhang som rör vårt samhälle, vårt språk och vårt tänkande - detta väcker således frågan; 

Varför finns inte kopplingen till musik med i fler av läroplanens delar såsom svenska och 

samhällskunskap m.fl.? Detta säger kanske något om en informell syn på musikämnets roll i 

samhället - en annan, estetisk, kunskaps- och musiksyn som Uddén (2004) beskriver och som 

samexisterar med den syn som både skollag och läroplan återger. Utifrån styrdokumentens 

riktlinjer kan vi alltså förstå hur samverkansfrågan som Hellgren (2011) lyfter blir än mer viktig. 

En fungerande samverkan behövs mellan skola, fritidshem och kulturskola inom musikämnet som 

utgår från såväl bestämmelser i skollag och läroplan som från den musiska människans behov 

såsom exempelvis Bjørkvold (2005), Schenck (2000), och Uddén (2004) beskriver dem.  
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Samstämmighet mellan pedagogernas kunskapssyn inom den kontextuella diskursen behövs 

således för att skapa ett enhetligt arbetssätt på flera nivåer som (1) skapar förutsättningar för 

musikalisk förförståelse genom lek, (2) skapar självförtroende och jag-kan-känsla genom musika- 

och musikaliska aktiviteter på rätt nivå, samt (3) stärker lärande och kognitiv utveckling genom ett 

vaket arbetssätt. Men hur skapas förutsättningarna för en sådan samstämmig verksamhet? Finns 

det en enad kunskapssyn inom den pedagogiska diskursen? Vilka argument kan i så fall vara starka 

nog för att skapa en sådan enighet och samstämmighet mellan individer? När vi reflekterar över 

dessa frågor kan vi lätt förstå hur kunskapssyner kan gå isär och varför musik så länge har varit 

omdiskuterat i skolans värld. 

 

3.3 Neurologisk forskning kopplad till musik - musikens effekt på hjärnans utveckling 

Så varför är det egentligen viktigt att skapa förutsättningar för musicerande sammanhang i skolan? 

Inom området för musik och neurovetenskap finns en del kunskap att hämta. Musikpedagogen och 

forskaren Anita Collins (2014) skriver i artikeln; Neuroscience, Music Education and the Pre-

service Primary (Elementary) Generalist Teacher, följande: 

 

Recent neuroscience studies have indicated that formal music training has measurable 

positive effects on multiple aspects of brain development. Put simply, musicians have been 

found to have bigger, better brains; bigger in terms of denser grey matter and highly 

developed structures such as the corpus callosum, better in terms of faster facilities for 

processing and systems for memory storage and retrieval. (s.7) 

 

Collins, i likhet med fler forskare inom området, såsom Alan Harvey (2018) och John Iversen 

(2015) beskriver aktivt musicerande som ett träningspass för hjärnan och deltagandet i musikaliska 

sammanhang som en förutsättning för denna träning. Träning som i sin tur kan innebära att den 

som musicerar aktivt, över tid blir en bättre problemlösare, en mer socioemotionell individ och får 

bättre minnesfunktioner. Forskningen pekar bland annat på att nervförbindelserna i hjärnbalken, 

corpus callosum (lat.), stärks och utvecklas av att vi aktivt spelar musik. Hjärnbalken fungerar som 

en sorts brygga mellan hjärnhalvorna vilket innebär att hjärnan ökar sin kapacitet i och med att 

nervförbindelserna stärks (Collins, 2014). Det finns även teorier som föreslår att denna kapacitet, 

då den stärks genom musikutövande, inte enbart är avgränsad till ämnet musik utan även är 

överförbar inom andra områden - detta kallas för transfereffekter. Dessa effekter är dock svåra att 

bevisa på grund av att forskare inom området ännu inte vet tillräckligt mycket om hjärnan, dess 

biologiska uppbyggnad och dess kognitiva funktioner.  
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S. Swaminathan och Glenn E. Schellenberg (2018) skriver i sin artikel; Music Training and 

Cognitive Abilities: Associations, Causes, and Consequences, om transfereffekter: 

 

Although near transfer — to a highly similar task — is common, it is still unclear whether 

far-transfer effects are even possible, despite more than a century of research.... For 

example, interventions designed specifically to improve general cognitive abilities, such as 

working memory, fluid intelligence, or academic performance, report weak or variable 

results. (s.3) 

 

Transfereffekter utgör därför ännu ett omdiskuterat ämne inom neurologisk forskning och har 

egentligen ännu ingen erkänd status som begrepp. Det innebär att det ännu inte råder någon 

konsensus huruvida träning på musikaliska färdigheter gör oss smartare i ordets breda bemärkelse. 

Utifrån Swaminathan och Schellenberg (2018) skulle vi kunna göra antagandet att övning på 

musikaliska färdigheter åtminstone påverkar individens musikaliska förmågor men en 

forskningsartikel inom området; Practice Does Not Make Perfect: No Causal Effect of Music 

Practice on Music Ability (Mosing m.fl. 2014) indikerar att kanske inte ens det vedertagna 

konceptet övning ger färdighet stämmer: 

 

There was no difference in ability within monozygotic twin pairs differing in their amount 

of practice, so that when genetic predisposition was controlled for, more practice was no 

longer associated with better music skills. These findings suggest that music practice may 

not causally influence music ability and that genetic variation among individuals affects 

both ability and inclination to practice. (s.1) 

 

Det är alltså enligt författarna möjligt att även vår genetik påverkar vår förmåga att utvecklas 

musikaliskt. Vetenskapliga fynd som detta bidrar alltså till ytterligare meningsskiljaktigheter inom 

forskningsdiskursen om huruvida musikalisk träning generellt kan stärka andra kognitiva förmågor 

eller om det framförallt är andra faktorer som bidrar till sådana effekter.  

   Det finns emellertid en koppling mellan musik och språk som antyder att båda utvecklats 

parallellt och ur en gemensam kognitiv nämnare. Alan Harvey (2018), prof. Emeritus vid The 

University of Western Australia, säger i sitt TED-talk; Your brain on music, följande; “When we 

look at the areas in the brain that are active when we process language or music, there are some 

areas of overlap, which suggests to many that perhaps language and music developed from a 

common precursor” (TEDxPerth, 2018. 04:17). I en artikel från 2007 skriver även Iversen och Patel 

följande; “musical experience tunes basic auditory sensory processing circuitry in the brain, which 

has consequences for language processing” (s.370).  
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Berit Uddén (2004) beskriver också kopplingar mellan musicerande och språkutveckling ur ett 

utvecklingspsykologiskt och neurologiskt perspektiv. Hon skriver att barnet i grunden är musiskt 

och lägger tyngd på länken mellan musiska aktiviteter och språkutveckling samt förespråkar 

musiska interaktioner med barn, såsom rytm, ramsor, rimsånger mm. för att stärka sådana kognitiva 

funktioner: 

Figur 2: Bild från Uddén (2004, s.67)  

 

Bilden ovan är hämtad ur; Tanke - visa -språk (Uddén, 2004) och visar på olika nivåer av 

musikalisk aktivitet i relation till biologiska och kognitiva funktioner. Därtill argumenterar Uddén 

(2004) för att musicerandet är oskiljaktigt från lek och tal och beskriver utövandet av musiska 

aktiviteter som ett lustfyllt sätt att bearbeta olika sinnesintryck som sedan omsätts till ett mer befäst 

och djupare lärande. Människan som musiskt väsen, skriver hon, är inte i fokus i det som till 

vardags beskrivs när vi talar om musik. Hon benämner därför två begrepp och skiljer dem åt.  

Å ena sidan estetiskt musicerande – musicerande i syfte att leva upp till musikens estetiska ideal. 

Å andra sidan musiskt musicerande – musicerande som en meningsskapande aktivitet som befäster 

och stärker olika kognitiva funktioner. Uddén ställer i boken även upp en problembild i likhet med 

den som beskrivs i detta arbetes inledning. Problematiken består i att skolor ofta hyr in olika 

professionella kompetenser inom dans, musik och drama: 

 

Risken finns då att musik etc. i barnens ögon/öron blir något speciellt som man bara utövar 

då dessa personer kan närvara. Den ordinarie lärarkåren drar sig också ofta undan då en 

“expert” tar hand om barnen… Samtidigt får barn tidigt en utförandemässigt estetisk syn 

som kan kollidera med deras musikaliska glädje och deras inneboende behov av musiska 

aktiviteter som redskap för hela sina personlighetsutveckling. (s.109-110) 
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Uddén nämner också problemet i att det finns en tradition att ställa höga krav på “ämneskunnande 

för att leda sång och musik med barn” (s.7) eftersom det leder till ett dåligt självförtroende hos de 

pedagoger som inte lever upp till kraven. Anita Collins (ibid.), är verksam i Australien och 

beskriver inledningsvis i sin artikel ett liknande problem inom skolan: 

 

For three decades, research on training in music education for pre-service primary 

(elementary) generalist teachers has consistently highlighted four main issues that limit its 

effectiveness: 1) the influence of past experiences; 2) a lack of confidence 3) a lack of 

musical competence and 4) limited time to address these issues in teacher education 

courses. (s.1) 

  

Både Uddén och Collins pekar mot samma problem inom skolväsendet - att pedagogers brist på 

kunskap om musik och musikens positiva effekter på hjärnans utveckling riskerar att bli ett hinder 

för barns kognitiva utveckling då pedagogernas förhållningssätt till musik påverkar barnens 

möjligheter till musicerande. Att samma problem beskrivs i både Sverige och Australien pekar 

kanske också på att det finns liknande förhållningssätt inom hela västvärlden beträffande 

utbildningsväsendets, och samhällets, syn på musikämnet och musiska/musikaliska aktiviteters 

betydelse för människan. Om vi utgår ifrån begrepp som; musiskt- och estetiskt musicerande 

(Bjørkvold, 2005; Uddén, 2004), skulle vi i så fall kunna tänka oss att det finns en estetisk 

kunskapssyn som påverkar dessa förhållningssätt till musik och musikinstrument i praktiken? 

 

3.4 Sammanfattning av bakgrund 

Utifrån de perspektiv som utgör bakgrunden finns det mycket som talar för musikens innebörd för 

såväl kulturen och samhället, som för individen och lärandet. Vi kan se hur utvecklingen av musik- 

och kulturskolornas roll i samhället och skolan har skiftat från ett elitistiskt- till ett mer 

inkluderande perspektiv (Hellgren, 2011; Varkøy, 1996). Det är också förståeligt, utifrån ett 

historiskt perspektiv, att den allmänna synen på musikens roll skiftar över tid och att olika 

generationer därför är bärare av olika förhållningssätt till musik, estetik och kreativitet (Bjørkvold, 

2005; Schenck 2000; Uddén, 2004). Därtill finns de tre tanketraditionerna (Varkøy, 1996. s.89-

90); (1) den praktiska, samhälleliga nyttotanken, (2) den estetiska, kulturella bildningstanken och 

(3) den individualistiska, tillgångsbaserade utvecklingstanken närvarande i vårt samhälle vilka 

också påverkar förhållningssätten till- och arbetssätten inom musikämnet. 

   Till detta ser vi hur skollagen idag sätter upp höga mål för samhällets framtida medborgare  

genom formuleringar som anger att barn ska fostras till; “aktiva, kreativa, kompetenta och  

ansvarstagande individer” (SFS: 2010:800 kap.1 4§). Individer som dessutom i förlängningen 

ska utveckla en livslång lust att lära och en inneboende strävan att “utvecklas så långt som möjligt” 

(SFS: 2010:800 kap.1 4§). 
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Vi ser även hur läroplanen befinner sig mitt emellan de historiska och de framåtblickande 

perspektiven. Inledningsvis betonas i LGR-11, skapandets och kreativitetens roll för individen och 

samhället. Därefter formulerar läroplanen vad som kan beskrivas som grunderna för en i huvudsak 

återskapande estetisk verksamhet, bunden till musikens kulturhistoriska sammanhang. 

   Vi ser också att musiken, trots att den i inledande delar av läroplanen beskrivs som en viktig 

uttrycksform, inom språk samhälle och kultur, inte nämns i särskilt stor utsträckning inom de andra 

ämnena. Slutligen kan vi se att neurologisk forskning inom musik försöker komma fram till 

“sanningar” om musikens innebörd för människans kognitiva funktioner. Det beskrivs hur aktivt 

musicerande kan förbättra våra kognitiva förmågor genom uppmätt ökad aktivitet i musikers 

hjärnor, samtidigt som det diskuteras kring vad som är hönan och vad som är ägget i sammanhanget 

- eller “cause or consequence” som Swaminathan och Schellenberg (2018) beskriver det. Frågan 

kvarstår alltså om aktivt musicerande verkligen gör oss “smartare” eller om det är musikerna  

som är “smartare” från början. Samtidigt finns det belägg för att språk och musik  

ursprungligen har utvecklats ur samma område i hjärnan och att de båda aktiviteterna stärker  

varandra (Harvey, 2018; Udden, 2004). Det skulle därför finnas goda anledningar att använda 

musik och musikaliska aktiviteter som lärandeverktyg i en pedagogisk verksamhet. När vi 

dessutom känner till skillnaden mellan det som Uddén (2004) kallar för musiskt- respektive 

estetiskt musicerande kan vi också ana närvaron av en estetisk kunskapssyn inom samhället som 

påverkar hur vi förhåller oss till musikämnet och musikinstrument. 

   Vid en återblick på formuleringar i LGR-11 (s.157) och vidare reflektion över dessa, kan vi läsa 

in att det finns en tydlig ordning i hur läroplanen lägger upp undervisningen i musik. Först i 

ordningen nämns grunderna, såsom spel och sång i olika former och genrer, därefter kommer 

skapandet och kreativiteten. Många känner nog igen den allmändidaktiska uppfattningen om att 

eleven först ska lära sig grunderna i “rätt ordning” och på “rätt sätt” innan den kan börja skapa  

med vad den har lärt sig - men fungerar det musiska (Bjørkvold, 2005; Uddén, 2004)  

lärandet verkligen så i grunden logiskt och strukturerat? 

   Det ligger förstås en sanning i att återskapande är en förutsättning för skapande. Återskapandet 

av erfarenheter är ju ett viktigt verktyg som människan använder sig av i en skapande process, men 

skapande utöver detta kan även ses som en drift hos människan vilken existerar oberoende av 

hennes erfarenheter (Bjørkvold, 2005; Schenck, 2000; Uddén, 2004). Om vi istället betraktar 

skapande och återskapande som parallella aktiviteter, vilka samspelar med- och är beroende av 

varandra så påverkar detta våra förhållnings- och arbetssätt i en annan riktning. Kan sådana 

förhållnings- och arbetssätt i så fall ses som uttryck för vad som skulle kunna kallas för en musisk 

kunskapssyn? Dessa sista reflektioner om mänskligt lärande hänger också ihop med de 

sociokulturella perspektiven på lärande som besrivs i detta arbetes teorikapitel. 
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4. Teori - Sociokulturella perspektiv på lärande, kreativitet och intelligens 

Denna del ämnar ge en översikt av några perspektiv inom det sociokulturella fältet som är relevanta 

för studien samt format hur den pedagogiska kontexten förhåller sig till kunskap och lärande. 

Därigenom bidrar de sociokulturella perspektiven med några förklaringsmodeller till de 

erfarenheter som beskrivs i inledningen. 

 

Lev S. Vygotskij (1896-1934) anses som den sociokulturella teorins grundare. Han beskriver i sin 

bok; Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) vad han kallar för människans “kombinatoriska 

förmåga” (s.16), dvs. förmågan att sätta ihop olika erfarenheter, upplevelser och ting med varandra 

för att bilda nya sammanhang som ger tingen ny mening och nya användningsområden. Denna 

förmåga, som beskrivs som människans fantasi eller kreativitet, är beroende av en mångfald av 

erfarenheter: 

 

Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i människans 

tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som 

fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer 

material förfogar hennes fantasi över. (s.19) 

  

Människan omvandlar alltså erfarenheter, genom den kombinatoriska förmågan; fantasi, till olika 

fysiska och intellektuella verktyg, eller artefakter, som hon sedan nyttjar i sitt samspel med 

omvärlden. Roger Säljö (2014) återger i sin bok Lärande i praktiken (s.31-33) hur Wolfgang 

Köhlers experiment med apor 1921 visat på andra primaters kombinatoriska förmåga och 

nyttjandet av artefakter. I dessa fall handlade det om att schimpanser skulle få tag i bananer genom 

att använda sig av en bambupinne som verktyg, vilket de flesta individer klarade av efter några 

försök. När forskarna senare ökade svårighetsgraden på uppgiften så att den nu krävde två 

bambupinnar vilka gick att sticka in i varandra, utan att man visade schimpanserna hur de skulle 

göra, klarade först inga individer uppgiften. Slutligen var det en av aporna, Sultan, som efter att ha 

gett upp och börjat leka med pinnarna kom på hur uppgiften skulle lösas. Vid denna ‘insikt’ visade 

Sultan tydliga tecken på upprymdhet över sin upptäckt. “Senare har man dock visat att om 

schimpanser ges möjligheter att leka med käppar som går att sätta ihop under ett par dagar, så är 

det relativt lätt för dem att göra kopplingen i en problemlösningssituation” (Säljö R. 2014. s.33).   
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Kopplingen mellan schimpansernas lärande och mänskligt lärande, kan måhända anses banal men 

dessa observationer av andra primaters lärandebeteenden ger oss värdefulla insikter i vad leken kan 

innebära för lärandet, genom bildandet av erfarenheter däri vilka senare används av vår fantasi när 

vi ställs inför nya situationer som sätter vår kombinatoriska förmåga på prov. Vi känner 

också igen oss i den upprymda reaktion som uppstår när vi själva gör en ny “insikt”,  

eller kombination, och plötsligt ser omvärlden med nya ögon. 

   I likhet med hur schimpanserna klarade uppgiften när de fick tillgång till lek med bambupinnar, 

kan en stor tillgång till såväl fysiska som intellektuella artefakter, som skapar nya erfarenheter 

genom lek, därför anses som avgörande för människan i konstruktionen av hennes kunskap och 

intellekt. Olga Dysthe (2003) skriver i; Dialog, samspel och lärande, hur det, under upprepat 

nyttjande av en artefakt i ett visst syfte, pågår en “internaliseringsprocess” (s.79), en förstärkning 

av artefaktens innebörd baserad på våra ytterligare erfarenheter av dess funktion och natur: 

 

Internaliseringsprocessen innebär att mentala funktioner förmedlas, överförs och 

understöds – d.v.s. medieras – med hjälp av fysiska och intellektuella redskap som vi 

människor använder i olika slags sociala aktiviteter. Vi står nämligen inte i direkt, 

omedelbar kontakt med omvärlden; vi hanterar den med hjälp av medierande metoder 

vilka utgör kulturella redskap av olika slag. (s.79) 

 

Vidare skriver Anette Mars (2016) i sin doktorsavhandling; När kulturer spelar med i klassrummet 

om hur dessa verktyg, eller artefakter, vidare kan utvecklas och delas upp i olika funktioner utifrån 

Wartofsky (1979) och därigenom “ses som primära, sekundära, och tertiära” (s.29). Primära 

artefakter utgörs av själva verktygen som vi använder oss av. Sekundära artefakter beskrivs som 

representationer av primära artefakter, såsom instruktioner i text eller tal som beskriver hur den 

primära artefakten kan användas. Tertiära artefakter är av “teoretisk, filosofisk samt ibland 

hypotetisk karaktär” (Mars, 2016. s.30) och kan beskrivas som de tankeredskap som används för 

att utveckla funktionen eller användandet av den primära artefakten, såsom olika tekniker eller 

teorier som breddar vår förståelse om artefaktens natur. 

   Om vi tar gitarrspel som ett exempel på dessa funktioner så kan vi se (1) gitarren som den primära 

artefakten, (2) det skrivna ackordet som den sekundära artefakten och (3) tanken på hur ackordet 

kan spelas i olika läggningar, eller hur gitarren kan stämmas på olika sätt, som tertiära artefakter. 

Viktigt att komma ihåg är dock att artefakters funktioner skiftar beroende på vad som kan anses 

som subjektet i situationen; “Distinktionen mellan primär och sekundär artefakt är inte helt klar 

eftersom det som används som en primär artefakt av en människa hos nästa användare kan utgöra 

en sekundär artefakt” (Mars, 2016. s.29).  
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Mars (2016) beskriver vidare hur elever nyttjar artefakter i en musikalisk lärandeprocess: 

 

Sammantaget kan konstateras att elever som lär tillsammans använder en bred repertoar av 

medierande verktyg för att komponera  och  musicera  tillsammans.  Ett sådant resultat 

indikerar att elevernas erfarenheter innefattar att möta flera olika verktyg och artefakter.  

Men  resultatet  tyder  också  på ... att  elever  använder  artefakter på  primär  och  sekundär  

nivå. (s.82) 

 

Mars (2016) har alltså studerat formella lärandesituationer som leds av musiklärare och analyserat 

vilka artefakter som används i dessa sammanhang samt om de nyttjas som primära, sekundära eller 

tertiära. “På  detta  sätt  blir  sekundära  artefakter  intressanta  i  lärandesammanhang eftersom de 

används för att förstå samband och ge människan modeller för handling och tanke.” (s.29). 

De tertiära artefakterna i sammanhanget som beskrivs av Mars (2016) nyttjas främst av musikläraren 

och utgörs av de olika didaktiska metodval som läraren gör i sin yrkesroll. Mars (2016) skriver 

vidare; ”Medan elever använder artefakter på primär och sekundär nivå blir det meningsfullt för 

lärare att använda artefakter på sekundär och tertiär nivå” (s.86-87). Detta innebär att tertiära 

pedagogiska artefakter i hög grad blir avgörande för de kunskapsbildande kvaliteterna i en 

lärandesituation - dessa kan emellertid också variera i karaktär beroende på sammanhang och sociala 

överenskommelser vilket hänger ihop med hur de internaliseras och approprieras. “Appropriering 

innebär att man tillägnar sig ett intellektuellt redskap eller lär sig behärska ett fysiskt redskap i den 

bemärkelsen att man kan använda det för vissa syften och i vissa situationer” (Säljö, R. 2014, s.152). 

Det finns också sekundära och tertiära artefakter som kan ha mindre konstruktiv inverkan på en 

lärandesituation. Ett sådant exempel är den sociala överenskommelsen som nämns i studiens 

inledning, att det inom musikämnet finns uppfattningar om musikalisk begåvning vilka förmedlar 

att vissa har det - andra inte. Karsten Hundeide (2006) skriver i sin bok; Sociokulturella ramar för 

barns utveckling, om appropriering av artefakter inom en kultur;  

 

Om man ser närmare på de de inre redskap eller modeller som människor använder sig av, 

ser man att de olika redskapen har styrkor och svagheter beroende på vilka operationer som 

ska utföras, eller uttryckt på annat sätt: Dessa redskap rymmer vissa heuristiska möjligheter 

och ‘inviter’ eller ledande förslag som främjar vissa operationer och hämmar andra. (s.132) 

 

Musikämnet, och musikaliska färdigheter, är i allra högsta grad artefakter på samma sätt som till 

exempel en skruvmejsel och kunskapen om hur den kan användas, för att sätta samman olika 

konstruktioner, är det. Om vi till exempel mätte människors intelligens efter förmågan att lista ut 

det korrekta användningsområdet av en skruvmejsel, utan att ge vidare instruktioner eller ledtrådar, 

skulle många som inte kände till artefaktens kulturella sammanhang förmodligen göra kopplingar 

till en stor mängd andra användningsområden än det som vi vanligtvis tänker på när vi ser en 

skruvmejsel. Detta eftersom kunskapen om skruvmejseln och dess användningsområden för oss är 

approprierat och internaliserat lärande inom vår kultur som vi inte reflekterar över.   
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Betyder det att de som genom sin kombinatoriska förmåga; fantasin, har gjort andra kopplingar om 

skruvmejselns användningsområden, än den för oss primära och uppenbara, har gjort “fel”? Eller 

att den som använder ett musikinstrument på ett, för musikern, främmande sätt spelar “fel”? 

Hundeide (2006) svarar på detta; "Nej, vill jag påstå. De utför i själva verket helt skilda inre 

operationer beroende på vilka redskap och modeller som de har internaliserat eller approprierat. 

Det är det som utgör deras tänkande" (Hundeide K. 2006, s132). 

   Uppfattningar om “rätt” och “fel” inom musik samt om medfödd talang, musikalitet, musikalisk 

intelligens eller begåvning kan således beskrivas som en samling sociala överenskommelser, 

tertiära och sekundära artefakter, vilka skapas och återskapas i samspelet mellan individer inom 

vår kultur. Dessa kan vara uttryck för den estetiska kunskapssyn, som tidigare beskrivits, vilken 

medieras av såväl individer inneslutna i den kulturella praxisgemenskapen (Lave & Wenger, 1991) 

som de individer som ställer sig utanför den. Både de inom och utanför denna gemenskap kan, 

enligt samma sociala överenskommelse, den estetiska kunskapssynen, tillskriva andra individer 

olika typer/nivåer av medfödd musikalisk- eller annan intelligens och över-/underlägsenhet. 

Intelligens är i sig ett stort område inom lärande och psykologi som inte kommer behandlas vidare 

här, men det finns intressanta socialpsykologiska studier som visar på att människor presterar olika 

bra på intelligenstest beroende på vilka förväntningar som omvärlden ställer på dem. Detta 

fenomen kallas för “stereotype threat” och är myntat av socialpsykologerna Joshua Aronson och 

Claude M. Steele (1995) I föreläsningen; The nature and nurture of human intelligence, vid Boston 

University 2010 återger Aronson även ett flertal studier av fenomenet samt beskriver hur våra 

intellektuella förmågor och vår intelligens i stor utsträckning kan hämmas av att vi accepterar olika 

“sanningar”, om oss själva och omvärlden, som håller oss tillbaka eller förutser vår utveckling. 

“Stereotype threat” (Aronson & Steele, 1995) kan därför ses som en sorts internaliserad, 

oreflekterad tertiär artefakt. Med andra ordval: ett förhållningssätt, till oss själva  

som har förmedlats av omvärlden, vilket förutser och bestämmer vår egen utveckling 

inom områden som ställer våra intellektuella förmågor på prov - något som både kan hjälpa 

och stjälpa elevers lärande beroende på situation. Det är till exempel sådana tertiära artefakter som, 

när vi approprierat och internaliserat dem, får oss att säga saker som: “jag ska inte -  

för jag kan inte”. Kunskapen om “stereotype threat” (Aronson & Steele, 1995) blir därför 

en viktig tertiär artefakt för den som vill förstå vilka yttre element som kan påverka lärandet, 

lärandekulturen och diskursen kring musik inom skolans värld. 

   Eftersom musikämnet är en av flera estetiska uttrycksformer blir det slutligen intressant att 

jämföra sociala överenskommelser som berör musik med de sociala överenskommelser som berör 

andra estetiska uttrycksformer. Vilka likheter eller skillnader finns till exempel mellan musik- och 

bildämnet? För att återkoppla till; Fantasi och kreativitet i barndomen (Vygotskij, 1995), kan vi 

där läsa vad som står om ritandet i barndomen (s.87-108). Vygotskij tar upp fyra stadier av ritande 

som följer på varandra och är beroende av barnets utveckling i relation till omgivningens påverkan. 

Barnets teckningar kan tala om för oss vilken nivå av kognitiv utveckling barnet befinner sig i 

samt lär oss pedagoger något om hur barnet ser på världen.   
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Genom att betrakta barns bilder, utifrån olika stadier av utveckling och bedöma ifall det i bilderna 

exempelvis finns en strävan efter naturalism hos det enskilda barnet eller om barnets bilder återger 

schematiska konstruktioner av verkligheten, kan vi förstå såväl barnets kunskapsmässiga 

färdigheter som hennes livsvärld. Vi ser tydliga spår av detta synsätt inom dagens skol- och 

fritidsverksamhet i den strävan som finns att möta barns behov av lärande och utveckling genom 

tillgången till olika rum för skapande uttryck. Strandberg (2006) skriver följande om rum för 

sådana skapande uttryck och verktyg för lärande: “I verktygsrum lär sig eleven att hantera verktyg 

och hur man kan använda olika verktyg för att gestalta olika saker” (s.41). Vidare skriver 

Strandberg (2006); “Den kroppsliga, fysiska närheten till verktyg är i sig en läraktivitet som kan få 

sin alldeles egna tid… Verktyg kan också vara en ingång till att komma igång med en läraktivitet. 

Därför behövs ett verktygsrum” (s.42). Rum för olika sorters lärande, likt de verktygsrum som 

Strandberg (2006) beskriver, är också något som förekommer förhållandevis ofta i skolans värld. 

Det är inte heller ovanligt att flera olika kategorier av verktyg för lärande ryms inom ett och samma 

rum. Ett exempel är de små grupprum som ofta rymmer såväl böcker, pennor och ritpapper som 

pysselmaterial och laborativa läromedel. Självklart skulle även musikinstrument kunna inkluderas 

på ett liknande sätt i den rumsliga miljön utan att verksamheten för den sakens skull behöver avsätta 

specifika rum för musik. 
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5. Metod 

Metoden som har valts för denna studie är en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

datainsamling. En enkätundersökning har utformats med 27 frågor indelade i 5 kategorier som 

syftar såväl till att mäta tillgänglighet till musikinstrument i skolans och fritidshemmens 

verksamheter som att undersöka lärares och fritidspedagogers förhållningssätt till musik och deras 

individuella relation till musikämnet. 

 

5.1 Enkätundersökning som metodval 

Det hör kanske inte till vanligheterna att bygga ett pedagogiskt examensarbete på kandidatnivå på 

en enkätundersökning men det finns likväl kvaliteter med denna metod. Hagevi och Viscovi (2016) 

skriver i inledningen av sin metodbok; Enkäter - att formulera frågor och svar: 

  

För det första är det viktigt med empiriska studier. Även om dessa oavsett metod är 

behäftade med felkällor och problem, är alternativet avgjort sämre: att inte genomföra några 

empiriska undersökningar alls. Då tvingas vi till än lösare antaganden och än vidlyfitgare 

spekulationer om hur saker förhåller sig. (s.13) 

 

Enkätundersökningar utgår oftast från klassisk mätteori, även kallad “classical test theory; CTT” 

(Berntson m.fl. 2016. s.61). Inom detta mätteoretiska förhållningssätt ämnar forskaren, genom att 

studera förhållandet mellan observerade värden och mätfel, komma fram till ett sant värde för 

undersökningen. Berntson mfl. (2016) visar detta på följande sätt: 

 

De flesta av dessa teorier utgår ifrån att det observerade värdet (X) (som individen har svarat 

på enkätfrågan) är en funktion av två komponenter, det vill säga det sanna värdet (true 

score) i förhållande till det som avses mätas (t) och ett mätfel (e). 

 

● X = observerat värde 

● t = Sant värde (true score) 

● e = Mätfel (error) 

 

Uttryckt som en formel beskrivs relationen mellan de tre komponenterna som:  

 

(4.1)  X = t + e (s.62) 

 

Den klassiska mätteorin, CTT, används oftast för att göra olika opinions- eller 

marknadsundersökningar samt som verktyg för att göra olika uppskattningar av kollektivt 

befinnande, exempelvis; Nöjd-kund-index. Det finns alltså en strävan efter att alla frågor ska 

relatera till den latenta variabeln på ett jämbördigt sätt.  Den latenta variabeln kan beskrivas som 

en variabel eller en faktor som inte går att mäta direkt, utan mäts med olika indikatorer. Inom denna 

studie är den latenta variabeln förhållningssättet till musik som i sin tur mäts genom att ställa olika 

frågor om möten med musik, musikintresse osv. 
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5.2 Mätteoretiskt förhållningssätt 

Denna studie blandar, som tidigare nämnts, frågor av kvantitativ karaktär med öppna frågor - frågor 

av kvalitativ karaktär. Den mätteori som närmast beskriver vad jag är ute efter att mäta kallas för 

“item response theory” (Berntson m.fl. 2016. s.88), förkortad, IRT. “Det som främst skiljer IRT 

från den klassiska mätteorin, CTT, är att IRT inte antar att alla frågor ska vara lika svåra eller 

relatera lika starkt till den bakomliggande latenta variabeln” (s.88). Berntson m.fl. (2016) skriver 

även följande om IRT: 

 

I stället för att, som i den klassiska mätteorin, anta att alla frågor mäter samma 

underliggande fenomen relativt likartat (dvs. är mer eller mindre parallella) och därmed kan 

summeras eller klumpas ihop till ett index, utgår IRT ifrån att frågorna är hierarkiska, det 

vill säga att de mäter olika grad av det underliggande fenomenet (s.88) 

 

Frågorna i denna enkät ämnar att mäta pedagogers förhållningssätt till musik i relation till deras 

tidigare upplevelser av musikämnet samt deras grad av musikaliska bildning. Till detta ämnar 

studien mäta graden av tillgänglighet till musikinstrument i de verksamheter som mina 

svarspersoner agerar inom. IRT kan, förutom att användas vid “olika typer av begåvnings- och 

kunskapstest” (s.88) enligt Berntson mfl. (2016) även användas vid: 

 

en undersökning som studerar var i en utvecklings- eller lärprocess som en individ befinner 

sig. En sådan kan innehålla frågor som hierarkiskt fångar utvecklingsprocessen avseende 

en viss arbetsuppgift, där individen antas utvecklas från nybörjare till en erfaren och 

självgående individ. (s.89) 

 

Genom att blanda frågor av hierarkiskt mätbar karaktär i förhållande till lärarrollen och 

musikämnet, med följdfrågor av kvalitativ karaktär öppnar denna studie upp för såväl kvantitativ 

sammanställning som kvalitativa tolkningar av resultatet. Jag har därför varit noggrann i 

utformandet och upplägget av frågorna samt valt många olika typer av frågor för att få en så god 

variation i framställningen av resultatet som möjligt. Därtill har jag också tematiserat och 

organiserat frågorna enligt Hagevi och Viscovi (2016. s.146). Min förhoppning är därigenom att 

resultatet - förutsatt att studien är väl genomtänkt och noggrant genomarbetad - ska få en tillräckligt 

hög grad av tillförlitlighet för att kunna användas som mätverktyg utifrån arbetshypotesen och att 

studien då, i viss mån, ska kunna användas för att ge insikt i vilka förhållningssätt, förutsättningar 

och arbetssätt berörande musikämnet som kan förekomma inom verksamheten i Piteå kommun.  
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5.3 Forskningsprocessen 

Målsättningen är att visa på god transparens i forskningsprocessen, göra den lätt att följa, samt att 

slutligen synliggöra det empiriska resultatet genom tabeller och figurer. Hagevi och Viscovi (2016) 

skriver att “lika viktigt som skicklighet är intellektuell hederlighet. Det betyder att vi gör hela 

forskningsprocessen så transparent som möjligt för läsarna, så att de kan granska varje led och 

slutsats” (s.14). Målet är därför att resultatet för studien, och dess analyser, ska bli överskådliga 

och lättillgängliga för läsaren samt göra det möjligt för läsaren att, genom insyn i processen “bilda 

sig en välgrundad uppfattning om dess förtjänster och tillkortakommanden” (Hagevi och Viscovi, 

2016. s.14). Nedanstående flödesschema visar en översikt av processens gång utifrån ett 

tidsperspektiv: 

 

Figur 3. Visuell presentation av arbetsprocessen 

 

I bilaga 1 bifogas det ursprungliga utkastet av metoden med tillhörande enkätfrågor kopplade till 

syftet och frågeställningarna. Den skrevs i mars 2019 inför det första utskicket till min pilotgrupp. 

I bilaga 2 bifogas den slutgiltiga utformningen av enkäten som, efter återkoppling med 

pilotgruppen, skickades ut i ett mail, se bilaga 3, till samtliga pedagoger och rektorer inom Piteå 

kommun. 
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5.4 Deltagare och urval 

Studien riktas huvudsakligen mot följande tre grupper inom Piteå kommuns 

grundskoleverksamhet; lärare f-3, fritidspedagoger f-3 samt musiklärare. Den sista kategorin avser 

främst de musiklärare som har klassmusik i grundskolans tidigare år. Grupperna har olika 

utbildningsbakgrund, olika lärandekontexter och verkar därför, enligt arbetshypotesen, utifrån 

olika perspektiv på lärandesituationen. Det är alltså viktigt att alla tre grupper tillfrågas för att 

resultatet för studien ska få en så hög sanningsgrad som möjligt inom ramarna för undersökningen. 

Det är också i skolans tidigare år som vi lägger grunden för elevernas första förhållningssätt till 

musikämnet vilket gör dessa grupper intressanta och relevanta för studiens syfte. 

 

5.5 Pilotgrupp 

I utformningen av enkätfrågorna har en pilotgrupp använts för att ge återkoppling till vad som 

behöver förändras och förbättras i utförandet av enkäten. Pilotgruppen har, som 

processbeskrivningen anger, tillfrågats i två omgångar - en gång i den primära pilotundersökningen 

och en gång till efter bearbetning och omformulering av frågorna för att få en så väl genomtänkt 

enkätundersökning som möjligt. Pilotgruppen består av en god blandning av perspektiv, 

exempelvis: musiklärare, lärarstudenter, matematiker, logopeder och skolledare. Förhoppningen är 

att en variation av sysselsättningar inom min pilotgrupp ska generera flera synsätt över vilka 

faktorer i enkätens utformning som kan vara intressanta för resultatet och vilka frågor som behöver 

förbättras och omformuleras. 

 

5.6 Forskningsetiska principer 

I vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) kan följande läsas om forskningskravet: “Det vore närmast oetiskt  att avstå från att bedriva 

forskning kring faktorer som kan komma att ... undanröja fördomar eller höja människors 

medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.” (s.5). Att höja pedagogers 

medvetenhet om hur musik kan användas som ett lärandeverktyg för människan korrelerar med 

syftet med studien och därför blir forskningen på området motiverad. Vidare specificerar 

vetenskapsrådet fyra huvudkrav för forskningen; “Dessa krav skall i det följande kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” (s.6). I den 

inbjudan till enkätundersökningen som skickades ut till grundskollärare, fritidspedagoger, 

musiklärare och rektorer i Piteå kommun ges de tilltänkta informanterna följande information: 

 

Undersökningen är utformad i enlighet med forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning vilket innebär att: 

·          Enkätundersökningen helt frivillig att delta i. 

·          Dina svar kommer att förbli anonyma och inga personuppgifter samlas in. 

· Du har också rätt att närsomhelst under enkätundersökningens gång avbryta ditt  

deltagande. (se bilaga 3) 
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I enkätfrågorna har jag därtill konsekvent undvikit att ställa frågor vars svar kan röja 

informanternas identitet eller arbetsplats. Pedagogerna ombeds därför inte ange namn, 

kontaktuppgifter eller vilken skola de arbetar på. De enda frågor som lämnar utrymme för frivilligt 

utlämnande av sådana uppgifter är de öppna frågorna. Ej heller dessa frågor är ställda på ett sådant 

sätt att de efterfrågar sådana typer av uppgifter. 

 

5.7 Enkätens delar och val av programvara 

Hagevi och Viscovi (2016) skriver; ”Ett sätt att öka intrycket av struktur är att gruppera de 

enkätfrågor som behandlar ett liknande ämne” (s.146). Detta kallas för en tematisering av 

enkätfrågorna; “Tematisering innebär att svarspersonen blir bekant med frågorna och förstår deras 

sammanhang bättre” (s.146). Huvudfrågeställningen har delats in i två forskningsfrågor vilka har 

sitt ursprung i arbetshypotesen. Detta har gjorts utifrån två perspektiv: Det ena perspektivet utgår 

ifrån mätbarhet av tillgång till musikinstrument i pedagogiska verksamheter. Det andra 

perspektivet belyser pedagogers subjektiva förhållningssätt till musik och deras upplevelser av 

musik på individnivå samt ger utrymme för kvalitativa analyser och tolkningar. 

Enkätundersökningen har vidare delats in i 13 sektioner som bland annat används för att skicka 

informanter, utifrån ja- eller nej-svar på vissa specifika frågor, vidare till olika typer av följdfrågor 

utifrån dessa svar. Jag har sedan sorterat sektionerna i kategorier utifrån mina forskningsfrågor för 

att lättare kunna överblicka de olika områden som frågorna belyser: 

 

Kat. 1 - Anställning och utbildning. 

Kat. 2 - Relation till musikämnet.   

Kat. 3 - Musikalisk utbildning och allmänbildning.  

Kat. 4 - Tillgänglighet till musikinstrument i verksamheten.  

Kat. 5 - Verksamhetens förutsättningar för musicerande. 

 

Enkäten med alla frågor i sin helhet finns tillgänglig som bilaga (se bilaga 2). Resultatet i sin helhet 

återfinns i bilaga 4. De öppna frågorna återfinns inom kategori 2, 4 resp. 5. En analys av svaren i 

sin helhet öppnar slutligen upp för ett reflekterande samtal över pedagogiska implikationer av 

resultatet. Programvaran som använts för att göra enkätundersökningen är; Google forms. Den har 

valts för att den är lättillgänglig och gör automatiska sammanställningar av det empiriska 

underlaget i tabeller och figurer. Jag har också valt att använda mig av dessa visuella 

representationer i framställningen av resultatet. 
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6.8 Öppna frågor och ett sätt att tolka svar 

Jag har formulerat öppna frågor i enkäten och därmed lämnat utrymme för svar vilka behöver tolkas 

och förstås utifrån pedagogers situation och sammanhang. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver 

att; “kvalitativ metod har utvecklats för att utforska sådant som inte kan beskrivas med siffror” 

(s.13). De beskriver också vad som åsyftas med den kvalitativa metoden; “Kvalitativa studier syftar 

… till att begripa processer, betydelser och kvaliteter” (s.13). Målet med de öppna frågorna i denna 

enkätundersökning är att fånga just de kvalitativa aspekterna. Jag vill försöka ge en möjlig insikt i 

pedagogers tidigare möten med musik och hur dessa kan ha format hur de förhåller sig till musik. 

Att be informanterna skriva kommentarer och motiveringar till sina enkätsvar möjliggör också 

djupare tolkningar av enkätsvaren som helhet. Genom att ställa frågor om informanternas tidigare 

erfarenheter av musik ges också möjligheten att, utifrån deras svar, förstå människorna bakom 

svaren och hur de skulle kunna agera utifrån sina erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver vikten av att noggrant redogöra sina metodologiska och analytiska val; “Det krävs 

information om de metodologiska stegen i en undersökning för att man ska kunna bedöma 

kvaliteten, validiteten och generaliserbarheten” (s.297). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

därtill hur den kvalitativa naturen i en studie ställer forskaren; “inför utmaningen att ge 

omsorgsfulla kvalitativa beskrivningar av stegen, procedurerna och besluten i den specifika 

studien” (s.297). Bearbetningsmetoden som valts innebär att jag först gör tematiska analyser av 

frisvaren varpå jag vidare skapar kategorier av svar som sedan rangordnas efter frekvens i 

omnämnandet. Hagevi och Viscovi (2016) skriver följande om bearbetning och presentation  

av öppna frågor; “Ofta innebär bearbetningen av öppna frågor att den som tolkar svaren  

sammanför liknande svar i en och samma kategori. På så sätt reduceras den överväldigande 

informationen” (s.86). Metoden som valts står också i relation till det som Hagevi och Viscovi 

(2016) beskriver. Nedan ges ett konstruerat exempel på hur en fråga och dess frisvar skulle kunna 

se ut samt vilka kategorier eller “anledningar” som svaret genererar: 

 

Fråga: “Finns det någon anledning till att eleverna inte får möjlighet spela fritt?” 

Svar:  Det blir för mycket oljud. Känner inte heller att det finns tid och möjlighet att utse någon  

ansvarsperson som kan se till så att allt går rätt till och att instrumenten inte går sönder. 

 

Svaret ovan är ett teoretiskt exempel som genererar flera kategorier av anledningar, vilket innebär 

att svaret måste tematiseras och delas upp för att kunna sammanställas.  
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Jag läser därför igenom svaret flera gånger och reflekterar över dess underliggande innebörd samt 

hur det kan delas upp i olika teman eller anledningar innan jag slutligen sammanställer på följande 

sätt: 

 
Lokaler/ljudnivå = 1 

Tid/Prioriteringar = 1 

Yrkesroller  = 1 

Kunskapsfråga  = 1 

Osäkerhet/Kontroll = 1 

Diskurs på arbetsplats = 1 

 

Svaranden har ovan angett att det blir för mycket oljud. Utifrån detta svar kan jag anta att det är en 

fråga om (1) “Lokaler/ljudnivå”. Det är också en fråga om (2) “Tid/Prioriteringar” eftersom 

svaranden har uppgett att det inte finns tid, men också att det är fråga om (3) “Yrkesroller” då den 

svarande uttrycker behovet av en “ansvarig”. Svarandens behov av att se till att musicerandet “går 

rätt till” säger även något om att det rör sig om en eventuell brist på kunskap alltså;  

(4) “Kunskapsfråga”, samt att bristen leder till ett behov av kontroll av situationen, därför;  

(5) “Osäkerhet/kontroll”. Underliggande i sammanhanget kan även tolkas in att den svarande 

förhåller sig till andra kollegor på arbetsplatsen och deras åsikter. Yrkesroller utvecklas i sin tur i 

relation till kollektivets behov, vilket slutligen genererar anledningen: “Diskurs på arbetsplats”. 

Efter denna första analys gör jag sedan detsamma med nästa svar och lägger till redan befintliga 

“anledningar” till höger. Skulle nya anledningar uppstå så lägger jag till dem underst enligt 

exemplet nedan: 

  

Lokaler/ljudnivå = 8 

Tid/Prioriteringar = 6 

Diskurs på arbetsplats = 5 

Yrkesroller  = 3 

Kunskapsfråga  = 3 

Osäkerhet/Kontroll = 2 

“Ny anledning”  = 1 

 

Denna metod kommer förhoppningsvis att öka mina möjligheter att tolka frisvaren överskådligt 

och enhetligt samtidigt som de kvalitativa aspekterna av frisvaren förhoppningsvis kvarstår.  
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6. Resultat 

Det finns såklart många olika sätt att redovisa ett resultat på. Jag har valt att blanda 

sammanställande text med tabeller och figurer för att resultatet ska bli så överblickbart och 

lättfattligt som möjligt. Först redogörs för svarsfrekvens och bortfall varefter resultatet redovisas i 

ordning efter enkätens fem kategorier. För den som vill ta en titt på resultatet i sin helhet så återfinns 

det i bilaga 4. 

 

6.1 Svarsfrekvens och bortfall 

Piteå kommun har ca 300 anställda i kommunens skolor riktade mot åldrarna f-3. 81 personer har 

svarat på enkätundersökningen vilket utgör en svarsfrekvens mellan 24-27%. Bortfallet landar 

således på 73-76% av Piteå kommuns anställda inom målgruppen. 

 

6.2 Resultatpresentation 

Resultatet kommer att presenteras i samma ordning som frågorna är ställda i undersökningen. De 

fem kategorierna kommer att utgöra rubriker i framställningen. För varje tabell anges under vilken 

sektion den ursprungligen låg i formuläret, exempelvis “Sektion 1, fråga 1”, samt en kort förklaring 

av vad som kan vara viktigt att ha i beaktande vid läsning och tolkning av det presenterade 

resultatet. I de fall där frågorna är öppet ställda har jag själv gjort tematiska analyser och 

sammanställningar och framställt dessa på det sätt som anges i metodkapitlet. 

 

Kat. 1 - Anställning och utbildning 

Enkäten har huvudsakligen besvarats av “Lärare f-3” (37%), “Fritidspedagoger f-3” (28%) och 

“Musiklärare” (11%) vilka tillsammans utgör 76% av undersökningens underlag. Fortsättningsvis 

kommer gruppernas namn att förkortas till; “Lf-3”, “Ff-3” samt “ML”. 

Figur 4: Sektion 1, fråga 1: “Musiklärare 7%, Övriga kategorier = 27% 



31 

 

I frågan om svarandenas formella utbildning är värt att notera att gruppen Ff-3 ökar något i storlek 

beträffande utbildningsbakgrund, från 28% till 33%, samt att de med förskollärarutbildning även 

utgör 11% av underlaget vilket resulterar i en hög grad av formell utbildning; (94%) bland de 

svarande. Av det totala antalet svarande (81) så har 79% dessutom angett att de har varit 

yrkesverksamma i över 10 år vilket innebär att mina svaranden har en stor yrkeserfarenhet. 

 

Kat. 2 - Relation till musikämnet 

Det allmänna musikintresset inom gruppen varierar. 53% har svarat att de har ett stort eller ganska 

stort intresse medan 46% har svarat att de har ett medel- eller ganska lågt intresse. Av det totala 

underlaget, 81 svaranden, har däremot hela 77% svarat att de antingen spelar ett musikinstrument 

idag eller att de tidigare har spelat ett, medan 22% av underlaget uppger att de aldrig har spelat 

något musikinstrument över huvud taget. De som spelar idag, 32 svaranden (39%), anger att de 

spelar i genomsnitt 1-2 musikinstrument. I huvudsak gitarr, piano eller båda:  

 

Figur 5: Sektion 3, fråga 2: Flervalsalternativ som visar vilka instrument som vanligtvis spelas inom gruppen 

Dessa uppger att de spelar musik för att det bland annat är en glädjande, kreativ, avslappnande och 

meningsfull aktivitet som bidrar till stärkt självförtroende. Några citat ur svaren lyder; 

 

- Det är roligt och avkopplande. Bra att ha som stöd när man sjunger med barnen 

 

- Man mår bra när man spelar tillsammans med andra. Det är härligt att känna glädje. 

 

- För mig är musikspelandet ett sätt att uttrycka mig. Ett sätt att ventilera känslor och sinnesstämningar 
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De som en gång har spelat, 31 svaranden (38%), anger att de i högre grad  spelade övriga 

musikinstrument (flöjt, fiol m.fl.) men även här förekommer gitarr som ett vanligt svar.  

Figur 6: Sektion 5, fråga 1: Flervalsalternativ som visar vilka instrument som har spelats inom gruppen  

 

Dessa uppger att musik kan vara roligt men att musicerande också varit en krävande, osäker och ej 

meningsfull aktivitet som fick dem att känna sig obegåvade eller talanglösa. Några citat ur svaren 

lyder; 

 

- Spelade gitarr som en del av min förskollärarutbildning. Kul, men jag saknar nog talang 

 

- Spelade flöjt och övergick till dragspel. där hände något, otympligt instrument som gjorde att jag slutade 

helt och hållet 

 

- roligt att spela och ta lektioner under grundskolan, men svårt att "få till det" efter att jag slutat på 

kommunala musikskolan 
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Kat. 3 - Musikalisk utbildning och allmänbildning 

Gruppen som helhet skattar sin musikaliska allmänbildning som varken som hög eller låg. 

Merparten (64%) har skattat sin musikaliska allmänbildning som antingen 3/5 eller 4/5. I frågan 

om de svarandes musikaliska utbildning har 54 svaranden (66%) uppgett att de har någon form av 

utbildning inom musikämnet. 

 

Figur 7: Sektion 6, fråga 2: “Har du någon utbildning inom musikämnet?” 

 

I sista frågan har 42 svaranden (51%) angett att musik har ingått som kursmoment i deras 

pedagogiska utbildning. 

 

Kat. 4 - Tillgänglighet till musikinstrument i verksamheten 

Vad beträffar verksamhetens tillgång till musikinstrument så kan avläsas att det finns en 

förhållandevis hög tillgång till musikinstrument på det stora hela men det går samtidigt att förstå 

att tillgången varierar mellan arbetsplatser. Av 81 svaranden har 47% uppgett att musikinstrument 

finns i till exempel ett förråd på arbetsplatsen och att de används relativt regelbundet. Ytterligare 

30% har svarat att musikinstrument står framme i klassrummet och används relativt regelbundet, 

medan 16% har uppgett att musikinstrument inte finns på arbetsplatsen men i viss mån tas med av 

musiklärare och används.  
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De flesta arbetsplatser har åtminstone en gitarr och åtminstone ett Piano. Även övriga instrument 

verkar ha en förhållandevis hög tillgång. Vi kan se att trummor och basinstrument är de instrument 

som är minst frekvent förekommande: 

Figur 8: Sektion 9, fråga 1: “Vilka musikinstrument (och hur många) finns tillgängliga på din arbetsplats?” 

 

Vid frågan; “Hur pass lätt är det för dig att få tillgång till musikinstrument att nyttja?” har 55% 

svarat att musikinstrument är lätta till mycket lätta att få tag på medan 22% har svarat att 

musikinstrument varken är lätta eller svåra att få tag på. Slutligen har 22% svarat att 

musikinstrument är svåra eller mycket svåra att få tag på. Däremot går svaren mer isär i frågan om 

i vilken utsträckning musikinstrumenten faktiskt används. Här är fördelningen i snitt 20% på varje 

av de fem svaren på skalan, allt från används aldrig till används en gång i veckan: 

Figur 9: Sekion 9, fråga 3: 1 står för används inte alls och 5 står för används minst en gång i veckan  
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Det råder alltså en variation mellan verksamheter i hur musikinstrument används. I de fall 

musikinstrumenten används är 66% lärarledda förhållanden varav övriga, 34%, är förhållanden där 

elever i viss mån, eller helt, får spela fritt: 

Figur 10: Sektion 9, fråga 7 “Ja” = 26 svarande, “Nej” = 50 svarande 

 

 I 50% av fallen när musikinstrument vanligtvis används har 50% till 100% av eleverna tillgång till 

ett instrument per elev. Antal instrument per elev kan variera beroende på verksamhet och skola. I 

de fall där elever får spela fritt (34%) står fritidsverksamheten för 47% av svaren. I de fall där 

elever inte får spela fritt (65%) anges bland annat lokaler, tidsbrist, brist på instrument och brist på 

kunskap som anledningar. I de fall där musikinstrument inte finns på arbetsplatsen uppges 

anledningarna vara lokaler, prioriteringar, kunskapsbrist eller fördelning mellan yrkesroller.  
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Kat. 5 - Verksamhetens förutsättningar för musicerande 

Svar i fritext har i denna kategori tolkats och kategoriserats efter angivna former och förhållanden. 

Varje kategori har angivits en siffra som står för antalet givna anledningar inom varje kategori. Hur 

stor del av helheten som kategorin utgör anges även i procent i förhållande till antalet givna 

anledningar. Antalet svarande är 81 av 81 (100%). Svarandena har avslutningsvis fått frågan om 

de är nöjda med förutsättningarna för musicerande som finns i deras verksamhet idag samt ombetts 

motivera sitt svar. Här har 23,5% svarat att de är nöjda och anger bland annat anledningar som 

kompetent musiklärare, inspirerande arbetssätt och god tillgång till musikinstrument:  

 

Anledningar bland de 19 som svarat “Ja” på fråga 1, sektion 13  =  33 

 I svaren nedan visas vad de svarande har angett som motivation till att de är nöjda. Varje anledning 

står således för något som de svarande är nöjda med i verksamheten. 

   

Verksamhetens förutsättningar = 9 (26%) 

Tillgång - instrument  = 6 (17%) 

Kompetens musiklärare  = 5 (14%) 

Inspirerande arbetssätt  = 4 (12%) 

Musikaliska aktiviteter  = 3 (9%) 

Digitala verktyg   = 1 (3%) 

Ämnesintegrering musik  = 1 (3%) 

 

Men svaranden har också angett svar av typen: 

 

Vet ej    = 4 (12%) 

Mer fortbildning önskas  = 1 (3%) 

 

Några citat ur svaren lyder; 

 

- Vår musiklärare är fantastisk! Hon planerar lektioner och kopplar/integrerar undervisningen med det som 

just då är aktuellt i klassen. T.ex rymd och planeter, olika områden inom matematiken: Hälften-dubbelt, 

multiplikation m.m. 

 

- Eftersom jag arbetar i förskoleklass kan jag tillsammans med mina kollegor själva bestämma hur vi 

använder musik i undervisningen. 

 

- Vi spelar musik via spotify på em 

 

  



37 

Bland de som har svarat att de är missnöjda (20%), anges anledningar som bristande lokaler, önskan 

om ökad fortbildning/samverkan samt en diskurs på arbetsplatsen som gör förändring svår:  

 

Anledningar bland de 16 som svarat “Nej” på fråga 1, sektion 13  =  30 

I svaren nedan visas vad de svarande har angett som motivation till att de är missnöjda. Varje 

anledning står således för något som de svarande är missnöjda med i verksamheten. 

 

Tillgång - instrument   = 7 (23%) 

Ljud/lokaler    = 6 (20%) 

Önskan om mer musik i verksamhet = 5 (17%) 

Önskan fortbildning/samverkan  = 4 (13%) 

Önskan andra arbetsformer för musik = 4 (13%) 

Verksamhetens diskurs   = 2 (7%) 

Musiklärare saknas helt   = 1 (3%) 

 

Men svarandena har också angett svar av typen: 

 

Goda förutsättningar musikundervisning = 1 (3%) 

 

Några citat ur svaren lyder; 

 

- Ser gärna att det skulle komma en musiklärare och hålla i en musiklektion i alla fall en gång per vecka. 

Eleverna behöver den estetiska delen också. 

 

- Det är ljudkänsligt på vår skola. Man hör och blir störd av musiken när det bedrivs musikundervisning på 

skolan. Vi har inga bra lokaler för detta.  

 

- Svårt när vi inte har något musikrum, samt platsbrist för musikinstrumenten, övrig personal är inte 

utbildade i ämnet och spelar inte själva regelbundet. 
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Slutligen har 58,8% svarat att de varken är nöjda eller missnöjda och gett anledningar av både nöjd 

och missnöjd karaktär som bland annat antyder att möjligheter finns att utveckla verksamheten, 

men att det inte prioriteras på grund av resursfrågor av olika slag samt att det finns ett motstånd till 

förändring inom diskursen på arbetsplatsen: 

 

Nöjda anledningar: Antalet givna nöjda anledningar = 32 

De svar som på något sätt gick att tolka som nöjda med något i verksamheten: 

 

Musikaliska aktiviteter   = 7 (22%) 

Verksamhetens förutsättningar  = 6 (19%) 

Tillgång - instrument    = 5 (16%) 

Digitala verktyg    = 5 (16%) 

Inspirerande arbetssätt   = 4 (12%) 

Kompetens musiklärare   = 2 (6%) 

 

Men svarandena har också angett svar av typen: 

 

Önskan fortbildning/samverkan  = 3 (9%)   

 

 

Missnöjda anledningar: Antalet givna missnöjda anledningar = 89 

De svar som på något sätt gick att tolka som missnöjda med något i verksamheten: 

 

Tid/Prioriteringar    = 17 (19%) 

Verksamhetens diskurs   = 11 (12%) 

Kunskapsfråga    = 11 (12%) 

Önskan om mer musik i verksamhet  = 11 (12%) 

Tillgång - instrument    = 10 (11%) 

Osäkerhet/Kontroll    = 7 (8%) 

Lokaler/ljud     = 6 (7%) 

Önskan fortbildning/samverkan  = 4 (5%) 

Yrkesroller     = 4 (5%) 

Ej intresse     = 4 (4%) 

För stora barngrupper    = 2 (2%) 

Lyssnande ersätter musicerande.  = 2 (2%) 
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Varken nöjda eller missnöjda anledningar: Antalet givna anledningar = 14 

De svar som har varit svåra att tolka som antingen nöjda eller missnöjda: 

 

Nej/Vet ej    = 10 (71%) 

Möjligheterna finns   = 3 (22%) 

Brist på erfarenhet   = 1 (7%) 

 

Ett urplock av citat ur svaren lyder; 

 

- Fler instrument hade varit önskat, tyvärr är kunskapen kring musik och hantering av instrument för låg. 

Vi ger utrymme för det fria lärandet istället. 

 

- Givetvis skulle det vara enklare att få in dagligt musicerande om klassrummen/övriga skolmiljön var mer 

tillåtande inför detta.  

 

- För mycket med måluppfyllelse av övriga ämnen för att hinna med musicerande annat än sjunga och dansa 

ibland till inspelad musik. 

 

- Vi lyssnar väldigt mycket på musik via Youtube el spotify så det känns som att vi håller lyssnandet aktivt 

men det är ju mest konsumtion ej produktion 

 

- För egen del har jag ingen kompetens att använda instrument. Men kanske andra kan/vill? 

 

- Man är ganska fri att spela och sjunga när det passar verksamheten när man är klasslärare. Bra 

musiklärare som kommer och undervisar i klasserna. 

 

- Bra med kollegor som är intresserade och kunniga i musik. Ser att elever tycker att det är roligt med musik. 

 

- Det skulle vara kul att ha ett eget rum för musik, men det innebär ju att något annat blir lidande, just nu 

finns inte utrymme för det. 
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7. Analys 

Resultatet av enkätundersökningen ringar delvis in och bekräftar den problembild som anges i 

inledningen vilken därefter förklaras genom arbetshypotesen. Det finns många som önskar ökade 

förutsättningar för musicerande i verksamheten, genom ökad tillgänglighet till instrument, 

kompetensutveckling och bättre rumsliga förutsättningar. Det finns också tydliga exempel på goda 

förutsättningar för musicerande inom Piteå kommuns grundskolor - där engagerade och drivna 

pedagoger, tillsammans med musiklärare, planerar och genomför olika musikaliska aktiviteter och 

andra arbetsformer för musicerande i verksamheten som inspirerar och utvecklar. 

   Genom en djupare analys av resultatet utifrån detta arbetes bakgrund och teoriramar står det 

också klart att det finns många element, såväl i vår samtid som i samhällets kulturella bakgrund, 

vilka påverkar hur vi i den pedagogiska diskursen och kontexten förhåller oss till musikämnet i 

verksamheten. Dessutom blir våra tidigare erfarenheter av musik ytterligare ett element som 

påverkar hur vi på individnivå ser på vår egen roll i ett musikaliskt sammanhang. Många av dessa 

förhållningssätt till musikämnet, som visar sig genom resultatet, stämmer också överens med de 

som beskrivs av bland annat Collins (2014), Schenck (2000), samt Uddén (2004). Det kan alltså 

tolkas som att det är en kombination av våra egna erfarenheter av musik samt kollektiva, sociala 

överenskommelser, uttalade eller outtalade som påverkar hur vi nyttjar musikinstrument i skolans 

och fritidshemmens verksamheter - såsom arbetshypotesen anger. Vid en överblick av mångfalden 

av förhållningssätt som återges i resultatet kan vi dessutom förstå att det finns minst lika många 

unika förhållningssätt till musikämnet inom Piteå kommun som det finns pedagoger. Utifrån det 

sociokulturella perspektivets beskrivning av artefakter, deras medierande egenskaper samt deras 

uppdelning i primära, sekundära och tertiära funktioner (Mars, 2016; Säljö, 2014), kan vi därtill 

förstå alla dessa förhållningssätt som i huvudsak sekundära och tertiära artefakter vilka konstruerats 

i socialt samspel med omvärlden (Vygotskij, 1996; Strandberg, 2006) samt blivit individuellt 

approprierade och internaliserade (Dysthe, 2003; Hundeide, 2006). De är dessa förhållningssätt, 

dessa intellektuella-, tertiära artefakter, som utgör våra tankar om musik. 

 

7.1 Förhållningssätt, diskurser och arbetssätt 

Mycket pekar på att det finns pedagoger i Piteå kommun som skulle vilja se andra arbetsformer 

och arbetssätt inom musikämnet än de som används på deras arbetsplats idag. Några sådana 

önskade förändringar är bland annat större möjligheter till fritt musicerande samt ökad musikalisk 

kompetens på arbetsplatsen. Resultatet pekar också på att sådana önskemål kan få stå tillbaka för 

den allmänna diskursen på arbetsplatsen vilken tenderar att diktera verksamhetens verklighet. 

Diskursen kretsar ofta, som framgår i de tematiska tolkningarna av frisvaren, kring samma typer 

av frågor såsom; tid/prioriteringar, kunskap, lokaler, tillgång/efterfrågan, osäkerhet/kontroll 

samt motstånd till förändring. Vi kan förstå att diskursen, i fallet musik, också påverkas  

till viss del av de människor som själva inte har haft några särskilt positiva erfarenheter av 

musik (Schenck 2000; Uddén 2004) samt av dem som anser att det finns viktigare saker att 

prioritera i verksamheten (Varkøy, 1996).  
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Här kommer också begreppet “Stereotype threat” (Aronson & Steele, 1995) in som en möjlig 

förklaring till denna grupps förhållnings- och arbetssätt - en omedveten rädsla för otillräcklighet 

hos den som känner att den inte lever upp till musikämnets estetiska ideal (Uddén, 2004).  

Det beror också enligt arbetshypotesen på vem som är ledaren, formellt eller informellt  

- den med status som beslutsfattare inom gruppen tillåts troligtvis i högre grad än andra  

fatta beslut som påverkar verksamhetens förutsättningar. 

   Kunskap- och fortbildningsfrågan har också gjort sig hörd i frisvaren, både från dem med 

positiva-, såväl som från dem med negativa erfarenheter av musik. Vissa känner att det skulle vara 

intressant att få prova på nya arbetssätt men är rädda för att “göra fel” på grund av att de anser sin 

kunskap för låg vilket även nämns av Collins (2014), Schenck (2000) och Uddén (2004). Dessa är 

ofta tacksamma för den musikaliskt utbildade, inhyrda musikläraren vilken Hellgren (2011) 

beskriver, som ansvarar för det situerade lärandet inom den musikaliska praxisgemenskapen (Lave 

& Wenger, 1991) - en “mästare” som kommer in och ansvarar för musikundervisningen,  

vars kompetens de övriga pedagogerna kan luta sig mot och förlita sig på. Det har dock  

framkommit bland en del av just musiklärarnas enkätsvar att de önskar att övriga pedagoger var 

mer insatta i musikämnet och kunde dela på ansvaret för musicerande i verksamheten. I vissa fall 

finns inte heller möjligheterna hos dessa ovan nämnda pedagoger att själva åstadkomma 

förändringar i sina förhållnings- och arbetssätt (Collins, 2014). 

   Andra vill gärna prova på nya arbetsformer för musikundervisning och förhåller sig mer öppna 

och “okritiska” till, för dem nya arbetssätt och metoder. Sådana arbetssätt och metoder ryms bland 

annat inom området för estetiska läroprocesser (Alexandersson & Swärd, 2015; Hansson 

Stenhammar, 2015). Dessa pedagoger saknar kanske kunskapen och argumenten som behövs för 

att påverka de i diskursen som anser sig sätta verksamhetens övergripande kunskapsmål i centrum 

och prioriterar därefter. Detta kan då leda till att estetiska uttrycksformer får stå åt sidan för vad 

som betraktas som “de riktiga ämnena” i skolan. Några perspektiv på musikens betydelse för 

människan och olika arbetsformer för musicerande, som dessa pedagoger kan använda sig av i en 

sådan diskussion, ges i studiens inledning och bakgrund genom bland annat; Bjørkvold (2005), 

Collins (2014), Harvey (2018), Strandberg (2006), Uddén (2004) och Varkøy (1996). 

   Samtidigt går det att identifiera en tredje grupp pedagoger som är väldigt nöjda med de metoder 

och arbetssätt som redan existerar inom verksamheten och därför inte ser ett behov av någon 

särskild förändring - “för det är ju redan så himla bra!”. Bland dessa pedagoger kan ibland skönjas 

en brist på kunskap inom området för musik som påverkar deras individuella förhållningssätt samt 

hur de ser på verksamhetens förutsättningar för musicerande (Collins, 2014; Uddén, 2004).  

Ett exempel på detta är ett antal frisvar i enkätundersökningen som tar upp att de ofta spelar upp 

musik från t.ex. musiktjänsten Spotify samt är väldigt nöjda med enbart detta arbetssätt och anser 

att de har gjort tillräckligt för att erbjuda musikaliska erfarenheter i verksamheten. Det är möjligt 

att dessa verksamheter erbjuder mer musicerande aktiviteter än vad svaren pekar på men det säger 

ändå något om förhållningssättet till musik i en sådan verksamhet. Det finns emellertid,  

också inom denna grupp, de som känner att verksamheten inte är tillräckligt musikaliskt 

mångsidig och uttrycker att enbart uppspelning av redan färdig musik är mer konsumtionsinriktad 

än inriktad på estetiskt skapande. 
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7.2 Tillgänglighet och rum för musicerande 

Svaren på de frågor som rör tillgängligheten till musikinstrument samt de rumsliga miljöernas 

nyttjande kan också ses i relation till tidigare beskrivna grupperingar av pedagoger utifrån olika 

förhållnings- och arbetssätt. Det finns de som anger att de ser möjligheter i den rumsliga miljön 

såväl som dem som ser miljöns begränsningar som ett hinder. Här finns också de som anger att de 

är väldigt nöjda med de miljöer och de förutsättningar som finns för musicerande i verksamheten, 

trots att deras svar i övrigt tyder på att så inte riktigt är fallet. Det går således att förstå att tillgången 

till musikinstrument samt rum för musicerande, precis som arbetshypotesen anger, varierar mellan 

verksamheter och att synen på vad som är en god tillgång och goda rumsliga möjligheter 

till musicerande varierar från pedagog till pedagog. Inom sociokulturell lärandeteori  

beskrivs dessutom rummen, och de primära artefakterna däri, som viktiga verktyg  

för inhämtande av erfarenheter som barnet behöver tillgång till för att lärande och utveckling  

ska kunna uppstå (Vygotskij: 1996; Strandberg, 2006; Säljö, 2014). 

  Jag vill dock framhålla att alla ovan nämnda grupper i högsta grad är kompetenta och 

professionella pedagoger som alla har sina styrkor och expertiser. Det vore orättvist att måla ut 

någon av dessa engagerade människor som ”inkompetent” eller som ett “hinder” för mer 

musicerande i verksamheten. Däremot kan sägas att antagandet som görs i slutet av 

arbetshypotesen; vilket anger sannolikheten för stora skillnader i förhållnings- och arbetssätt 

mellan såväl pedagoger på samma arbetsplats som mellan verksamheter, stämmer bra överens med 

bilden av verkligheten i Piteå kommuns skol- och fritidsverksamhet. 

 

7.3 Avslutande analys 

Såväl arbetshypotesen som analysens tidigare delar anger att det är förhållningssätten och 

arbetssätten som till stor del påverkar hur vi nyttjar de rumsliga miljöerna och tillgången till 

musikinstrument. Det är också, omvänt, de rumsliga miljöerna och tillgången till musikinstrument 

som påverkar våra förhållnings- och arbetssätt inom ämnet. Därigenom kan vi också beskriva 

verksamhetens förutsättningar för musicerande som en gemensam produkt av de tre faktorerna. 

Genom analysen av resultatet går det ytterligare att identifiera och beskriva diskursen som ett 

element vilket också står i nära relation till de tre faktorerna samt till verksamhetens 

förutsättningar för musicerande.  
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Jag har nedan utvecklat arbetshypotesen som modell och lagt till diskursen som ett bakomliggande, 

eller övergripande element som både påverkar- och påverkas av de förhållningssätt, arbetssätt  

och miljöer som finns i verksamheten: 

 
 

Figur 11: Utveckling av arbetshypotesen utifrån analysen 

 

För att återkoppla till framställningen av samtliga deltagare i denna undersökning som ytterst 

kompetenta och engagerade pedagoger, vilka lutar sig mot varandra och förlitar sig på varandras 

kompetenser i skolans krävande vardag, vill jag återigen påpeka att hindret för musicerande i 

verksamheten inte går att härleda till några särskilda pedagoger. 

   Problemet, eller hindret för mer musicerande i verksamheten, handlar snarare om de tertiära 

artefakter (Mars, 2016; Säljö, 2014) som finns i diskursen, enligt arbetshypotesen ovan, och syns i 

förhållnings- och arbetssätten samt medieras genom de fysiska miljöerna (Strandberg, 2006).  

Alla pedagoger inom en verksamhet utför ju också ständigt i sin profession vad Hundeide (2006) 

beskriver som; “skilda inre operationer beroende på vilka redskap och modeller som de har 

internaliserat eller approprierat.” (s132). Det finns därför ingen som “gör fel”. Däremot kan sägas 

att när alla dessa olika ståndpunkter ska samsas inom en och samma diskurs så är det  

fullt förståeligt att det uppstår en del brytningspunkter där åsikter går isär och där de nytänkande 

och framåtsträvande förhållningssätten möter de, ibland uråldriga, uppfattningarna  

om verksamhetens praktiska “verklighet” som finns inom den kontextuella diskursen.  

Men vad innebär då en sådan diskurs för utvecklingen av arbetssätt eller metoder som sätter elevers 

lärande i fokus? Vad krävs för att uppnå en enad kunskapssyn inom den pedagogiska diskursen? 

Vilka argument kan vara starka nog för att skapa den samstämmighet i verksamheten som Varkøy 

(1996) nämner och som Hellgren (2011) efterfrågar?  

 

 

 

 
Förhållningssätt 

Tillgänglighet 

Rum 

Arbetssätt 

Utbildning / Erfarenhet 

Yrkesroller / Ansvarsfördelning 

Relation till musikämnet 

Verksamhetens 

förutsättningar 

DISKURS 



44 

8. Diskussion 

De förhållanden mellan diskurser och förhållningssätt inom den pedagogiska verksamheten, som 

beskrivs i analysen, ställer förstås en del krav på den som vill få till en förändring eller en utveckling 

inom något område i verksamhetens kontext. Förmågan att tala och därmed övertala andra blir 

tongivande samt vikten att hålla sig påläst samt ha goda och välgrundade argument.  

Dessutom kan vi förstå att individens sociala kapital och expertis spelar en roll i sammanhanget  

för att ett argument ska uppfattas som seriöst och bli taget på allvar. Men oavsett hur väl enskilda 

pedagoger än talar för nya arbets- och förhållningssätt inom något område så faller beslutet till 

syvende och sist på en verksamhetsansvarig eller rektor som i sin tur, vid fattat beslut om 

förändring, ska motivera skolans verksamhet för sina kollegor på kommunal nivå - åtminstone 

inom de kommunala verksamheterna. Utifrån den utvecklade arbetshypotesen kan vi förstå att det 

även på denna nivå finns diskurser som i sin tur kan göra det minst lika svårt för en rektor att 

förändra något i sin verksamhet som för den enskilde pedagogen på skolan att göra det. 

   Att förändring sker långsamt och att processen genomsyras av byråkrati från olika håll är därför 

nästan ofrånkomligt, vad det än rör sig om - bortsett från om något i verksamheten är rent fysiskt 

eller mentalt skadligt för barnen. Hos rektor ligger emellertid fortfarande ansvaret att följa skollag 

och läroplaner samt att vårda den pedagogiska diskursen på arbetsplatsen på ett sådant sätt att 

verksamhetens utveckling står i fokus. Risken finns dock att verksamhetens nytta påverkas av för 

många led i beslutsprocesserna. Många olika led i verksamheternas beslutsprocesser ställer ett än 

större krav på att alla led i verksamheten är medvetna om vad som är skolans centrala roll i 

samhället - nämligen att; “främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (SFS: 2010:800 kap.1 4§). 

Reflektera gärna en stund över hur den långsamma förnyelsetakt som det byråkratiska  

arbetssättet erbjuder, går ihop med värdeord som “aktiv” och “kreativ” i sammanhanget.  

Här väcks åter frågan om hur man kan uppnå samstämmighet i diskursen för att skapa  

nämnda förutsättningar för just musicerande inom verksamheten såsom Hellgren (2011) och  

Varkøy (1996) beskriver det. Anita Collins (2014) studie som tas upp i bakgrunden visar just på 

hur ökad kunskap om musikens nytta för människan påverkar våra förhållningssätt till musikämnet: 

 

teachers were exposed to the neuroscientific research findings during a teaching 

intervention to explore if a combination of aesthetic and scientific justifications affected the 

value they placed on music education and their confidence and competence in teaching 

music. The study found that exposure to the broader benefits of music education to brain 

development heightened levels of confidence, commitment and responsibility for the 

delivery of effective music education. (s.1) 

 

Pedagogers kunskap och förståelse om musikens nytta för människan (Bjørkvold, 2005) behöver 

stärkas för att skapa förutsättningar för barn att fritt få upptäcka och experimentera med musik och 

därigenom öka sina förutsättningar att utvecklas musikt, musikalisk och kognitivt (Collins, 2014), 

samt kunna uttrycka sina känslor och skapa sin identitet genom musik som uttrycksform. 

Det behövs en balans i diskursen mellan en estetisk- och musisk kunskapssyn (Uddén, 2004). 
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8.1 Pedagogiska implikationer 

I likhet med både Collins (2014), Varkøy (1996) och Uddén (2004) är förmedlandet av kunskapen 

om musikens fördelar för människan (Bjørkvold, 2005), och hjärnan (Harvey, 2018; Iversen 2015), 

viktig för att skapa förändring inom den pedagogiska diskursen. Denna studie, tankarna bakom 

den, dess utformning och dess användningsområde skulle i sig kunna beskrivas i nivåer av 

artefaktuella funktioner (Mars, 2016; Säljö, 2014). Tankarna som förmedlas i studien är tertiära 

artefakter som talar för en musik kunskapssyn framför en estetisk (Bjørkvold, 2005: Uddén, 2004). 

Studiens nedskrivna form kan betraktas som en sekundär artefakt vilken teoretiserar kring olika 

förhållningssätt, deras tertiära karaktär, sekundära förmedlingar och primära nyttjande (Mars, 

2016). På så sätt är studiens primära och praktiska användningsområde, själva omformandet av 

tidigare approprierade och internaliserade tertiära artefakter (Hundeide, 2006). Det blir således 

viktigt att som pedagog ställa sig följande frågor; (1) Vad får denna kunskap för konsekvenser för 

mina förhållningssätt till musik? (2) Hur bör jag som pedagog i skolans värld förändra mina 

arbetssätt till musik så att de i högre utsträckning stimulerar barns musiska- och musikaliska 

utveckling? Och; (3) Kan jag påverka tillgången till musikinstrument samt de rumsliga 

förutsättningarna på ett sådant sätt att de öppnar upp för musiska aktiviteter? 

   Tillgång till mer fritt musicerande i skolans lokaler innebär enligt det sociokulturella perspektivet 

(Strandberg, 2006; Vygotskij, 1996), en ökad rikedom av erfarenheter - vilka barnet,  

och människan, behöver för att övning på musikaliskt skapande och återskapande förmågor ska bli 

meningsfullt för henne över huvud taget. Hur många musiker har inte varit med om tillfällen då vi 

vänder oss till vår egen lärare när vi själva behöver verktyg i en skapande- eller återskapande 

process, och först då blir verkligt mottagliga för det som läraren har att lära oss? Något som även 

står i relation till det Schenck (2000) skriver om hur vi kan skapa meningsfulla 

instrumentallektioner som ger barnet en “jag-kan-känsla” (s.54). Därför blir tillgången till 

verkstäder för musicerande i skolans lokaler, och nyttjandet av dem (Strandberg, 2006),  

en grundläggande förutsättning för att barn och elever själva ska få känna behovet av ny kunskap 

så att de blir mottagliga för de erfarenheter som musikläraren sedan har att erbjuda dem. Det räcker 

alltså inte att i skolans värld endast ägna sig åt musik som en social estetisk aktivitet vilken i 

huvudsak förekommer vid samlingar, musiklektioner och exempelvis talangshower (Uddén, 2004). 

Vissa barn får då ingen möjlighet att enskilt träna upp sina musiska förmågor samt individuella 

förförståelse för musiken och dess många användningsområden, innan de plötsligt kastas in i ett 

socialt sammanhang där de direkt förväntas delta genom att vara estetiska medmusikanter. Det är, 

utifrån detta perspektiv, fullt förståeligt hur vissa individer kan känna ett enormt motstånd inför att 

delta vid planerade sångstunder och musiklektioner och att de, om de inte får tillgång till enskild 

träning på musikaliska förmågor - skilda från den sociala situationens krav på begåvning, kommer 

att fortsätta att placera sig utanför den musikaliska praxisgemenskapen (Lave & Wenger, 1991). 

De vill inte blotta sina svagheter för omgivningen särskilt eftersom det finns en diskurs i den sociala 

kontexten som bedömer talang och hyser uppfattningen att vissa är mer musikaliska än andra.  
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Utkomsten av sådana situationer påverkas alltså högst sannolikt av fenomenet; “stereotype threat” 

(Aronson & Steele, 1995). Även Strandberg (2006) beskriver hur interaktionerna i miljöerna 

förmedlar ett outtalat lärande till barnen. Att gitarren också placeras rumsligt svårtillgänglig och 

att instrumentlådor endast lånas ut vid speciella tillfällen förmedlar också till barnen en känsla eller 

uppfattning att de inte är redo att ta del av en musikalisk gemenskap ännu. Att de, likt de pedagoger 

som valt bort att musicera, saknar en sorts grundläggande behörighet att ha med musik att göra. 

Risken finns då att musikalisk utveckling blir en resa som de aldrig vågar göra,  

eller intresserar sig för. Dessa är sociala, psykologiska och högst mänskliga mekanismer  

som varje pedagog i skolans värld väl bör känna till när musikaliska aktiviteter planeras  

och genomförs. Barnen behöver tidigt få tillgång till kravlösa rum för enskilt, fritt, musicerande 

och musisk lek (Bjørkvold, 2005; Uddén, 2004) för att vidare kunna tillägna sig erfarenheter som 

hjälper dem att utveckla sina musikaliska förmågor och lära sig nya saker. Strandberg (2006) 

beskriver också arbetssätt som utgår ifrån det nyfikna barnet vilka är beroende av att materiella 

artefakter, som stärker lärande och utveckling, görs rumsligt tillgängliga för barnen. 

 

8.2 Att skapa förutsättningar för musicerande 

Som denna studie beskriver finns det många goda argument bland annat inom området för musik 

och neurovetenskap som argumenterar vikten av musiska/musikaliska aktiviteter i skolan  

såsom; Collins (2014), Iversen och Patel (2007), Harvey (2018), Uddén (2004). Det finns  

därtill sociokulturella perspektiv på lärande (Mars, 2016; Strandberg, 2006; Säljö, 2014;  

Vygotskij, 1995), vilka dessutom redan används inom skolans verksamheter idag och som i hög  

grad kan motivera vikten av att skapa ökade förutsättningar för musicerande aktiviteter i  

verksamheten. Jag ska nu ta upp ett sådant exempel: 

   Det är idag vanligt att skolans lokaler kryllar av tillgång till pennor och papper. Det finns oftast 

därtill flera andra olika material för bildligt skapande. Ofta av den medvetna anledningen att det 

ger förutsättningar för bibehållet intresse och utveckling av bildligt skapande förmågor hos barnen. 

Därtill uppfattningen om att bild är en viktig estetisk uttrycksform där barnet får skapa sin identitet 

genom uttryckandet av känslor och återgivandet av upplevelser i bild. Både den materiella 

tillgången till olika bildskapande material samt personalens förhållningssätt till dessa som ett 

självklart inslag i verksamheten är tydliga exempel på hur en lärandekultur inom skolan, där både 

materiella och intellektuella artefakter nyttjas för att skapa utvecklingsmöjligheter för barnen, leder 

till såväl utveckling inom bildämnet som personlig utveckling av barns identiteter. Detta är ett 

tydligt exempel på sociokulturella arbetsmetoder med verkstäder (Strandberg, 2006) vilka skapar 

erfarenheter inom ett specifikt ämne i lärandemiljön.  
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Ett förhållningssätt, som bland annat syns bland svaren på enkätundersökningens öppna frågor, 

visar dock på uppfattningen att det inte finns nog med rum, eller tillräckligt med utrymme för 

musikaliska aktiviteter. Ett exemplifierande citat hämtat från resultatkapitlets sista del lyder;  

Det skulle vara kul att ha ett eget rum för musik, men det innebär ju att något annat blir lidande, 

just nu finns inte utrymme för det.  Ett sådant uttalande indikerar att musik prioriteras bort till 

förmån för andra skapande uttryck på grund av brist på utrymme - men måste verkligen 

verksamheten ha ett eget rum för enbart musik? Vi som arbetar i skolan bör fundera över hur vi 

kan skapa utrymme för lärande inom musikämnet som inte huvudsakligen är beroende av den 

traditionella lärandesituationen som återfinns inom den musikaliska praxisgemenskapen (Lave & 

Wenger, 1991), vilken ansvaras för- och leds av en musiklärare. I musikaliska verkstäder skulle 

lärandet kunna ske även mellan musiklektionerna, något som kanske skulle kunna höja barnens 

musikaliska förmågor samt kunna bjuda in till ett mer musiskt musicerande och musisk lek 

(Bjørkvold, 2005; Udden, 2004) vilken stärker de kognitiva funktionerna (Collins, 2014).  

   Många av skolans och fritidshemmets verksamheter går också ut på att skapa en mängd olika 

erfarenheter inom flera ämnen för att därigenom öka förutsättningarna för barns fortsatta utveckling 

- vilket går i enlighet med Vygotskijs (1995) beskrivning av erfarenheter som en nödvändig resurs 

för vår fantasi och kreativitet; människans “kombinatoriska förmåga” (s.16). Ytterligare ett 

exempel på sådana arbetssätt finns inom området för teknik och fysik. Material som duplo- och 

lego-klossar samt kaplastavar och träklossar av olika slag skapar förutsättningar för elevers eget 

experimenterande i fysikens lagar och tränandet på förmågor som att skapa fungerande tekniska- 

eller arkitektoniska konstruktioner. Inom de exempel som hittills givits; bild, fysik och 

konstruktion, ges heller sällan några pekpinnar. Barnen uppmanas generellt att fritt  

experimentera och testa sig fram. Det finns inte en tanke på att barnen skulle kunna “bygga fel” 

eller “rita fel” och därigenom “lära sig fel”. Men hur kretsar då den pedagogiska diskursen,  

kring musiska/musikaliska artefakter och aktiviteter? 

   Studiens resultat ger oss en inblick i att det fortfarande finns uppfattningar om begåvning och 

talang samt estetiska värderingar som tillsammans med andra individuella erfarenheter av 

musikaliska aktiviteter påverkar såväl pedagogers- som i förlängningen barns självförtroende och 

jag-kan-känsla samt styr tillgången till materiella artefakter för lärande inom musik. Det finns dock, 

som anges i studien, andra perspektiv på musik som spelar en viktigare roll för människan och 

hennes utveckling än de estetiska värderingarna inom musikämnet. Det krävs alltså i hög grad 

upplysning kring vilka tertiära artefakter, bland annatden estetiska kunskaps- och musiksyn som 

idag påverkar den pedagogiska diskursen, för att kunna åstadkomma reflektioner över arbetssätt 

inom verksamheten som leder fram till utvecklingen av nya intellektuella artefakter - en mer musisk 

kunskaps- och musiksyn (Bjørkvold, 2005; Uddén, 2004) vilken erbjuder nya arbetssätt som främjar 

utveckling och livslångt lärande. 
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8.3 Metoddiskussion 

Nedan kommer jag att försöka redogöra för studiens tillkortakommanden och brister i syfte att 

skapa en inblick i processen och ge en djupare förståelse för hur studiens resultat, analyser och 

diskussioner kan tolkas och förstås. 

 

 

Om processplanering 

Jag borde ha räknat med mycket mer tid för studiens genomförande. Sammanställningen av 

resultatet kunde, om mer tid hade funnits, kunnat bli riktigt bra. Det blev väldigt mycket att gå 

djuplodande och jämföra 27 frågor multiplicerat med 81 svaranden fördelat på flera olika 

yrkesgrupper samtidigt. Hade en månads heltidsarbete avsatts till resultat och analysdel så kunde 

detta arbete ha användas för att skapa en ännu djupare insikt i hur verksamheterna i Piteå kommun 

förhåller sig till musik och musicerande. Möjligheten finns emellertid fortfarande att använda sig 

av rådatan för att göra sådana djuplodande analyser och tolkningar av resultatet. Detta arbete kan 

förhoppningsvis, då dess brister tas i beaktning, fortfarande användas som ett underlag för en 

intressant och kvalitativ diskussion om vikten av att som pedagog alltid förhålla sig nyfiken, 

intresserad, modig och kreativ samt ha ett vaket öga angående sina egna-, tillika verksamhetens, 

förhållnings- och arbetssätt. 

 

 

Om enkätmetodik 

Vid inläsningen av enkätmetodiken framkom ganska snart att tid inte fanns att till fullo sätta mig 

in i metodikens enorma begreppsvärld. Det finns till exempel en mängd mätteorier och 

beräkningsmodeller för olika typer av mätfel som jag på grund av tidsbrist varit tvungen att bortse 

ifrån eller utelämna (Berntson m.fl. 2016; Hagevi & Viscovi, 2016). På så sätt kan man säga att 

själva resultatet presenteras utan några egentliga beräkningar av felmarginaler, vilket både jag och 

läsaren bör ta hänsyn till i bedömningen av resultatet och dess analyser. 
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Om fråge- och syftesformulering 

Det slog mig först i efterhand att yrkeskategorin “Musiklärare f-3” inte existerar som 

anställningsform i praktiken och därför kunde missförstås. Detta trots att enkäten bollats fram och 

tillbaka med min pilotgrupp, som i övrigt var väldigt observant och kom med bra feedback samt 

nyttiga frågor vilka förbättrade enkätens slutgiltiga utformning. Jag borde ha använt en annan 

terminologi för att i enkäten fånga upp den yrkesgrupp som jag egentligen syftade på. Till exempel 

skulle kategorin ha kunnat heta “musiklärare som i någon mån undervisar klass i lågstadiet” - eller 

åtminstone kunde ett förtydligande ha givits informanterna om detta. 

   Jag borde inte heller haft med kategorin “other” i vissa av frågorna. Kategorin blir särskilt  

ett problem i sektion 1, fråga 1 som egentligen avsåg att rikta in studien på mina tre fokusgrupper.  

Det allra bästa alternativet hade kanske varit att inte formulera några fokusgrupper 

över huvud taget utan bara utgå ifrån att alla inom skolans verksamhet är lika viktiga  

för lärandet - Vilket förstås också är helt sant.  

   Utöver detta skulle mailinglistan ha kunnat anpassas så att mailet gick ut till endast den berörda 

verksamhetsformen; lågstadiets verksamhet i Piteå kommun. Därefter kunde kategoriseringar och 

eventuella generaliseringar ha formulerats. Angående sektion 1, fråga 2 så skulle jag för visuell 

tydlighets skull ha kunnat ange andra värden för tid inom yrket. Ett förslag som jag i efterhand fick 

från en av pilotgruppens deltagare var att ge alternativen:  

 

● Mindre än 1 år 

● 1-3 år  

● 3-6 år  

● 6-9 år  

● 10 år eller fler 

 

Dessa fem kategorier hade varit mer visuellt tilltalande än de nuvarande sju, som visas i 

cirkeldiagrammet för sektion 1, fråga 2. I Sektion 1, fråga 3: “Spelar du något musikinstrument?” 

- samt efterföljande sektioner utifrån “ja”/”nej”: Här borde jag ha ställt exakt samma frågor till de 

som svarade “nej” som jag gjorde till de som svarade “ja”. De som svarade “nej” fick nämligen 

aldrig frågan “hur många instrument har du spelat?” medan de som svarade “ja” fick frågan “hur 

många instrument spelar du?”. Detta hade varit intressant att se. Ett antagande om svarandena i 

föregående fråga är att de som slutat spela, oftast bara har spelat ett musikinstrument,  

eller har slutat spela ett instrument och övergått till ett annat för att sedan tröttna och  

sluta spela helt och hållet. 
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Det syntes också visuella oegentligheter i efterhand med t.ex. Sektion 7 fråga 1, samt sektion 8, 

fråga 1. Tabellerna såg bra ut när pilotgruppen, som var mycket mindre än svarsgruppen, hade fyllt 

i svaren. Jag borde, i testfasen, ha massproducerat svar för att ta reda på om grafiken i diagrammet 

skulle bete sig annorlunda vid ett högre antal svarande. Visuella oegentligheter gäller även för 

sektion 9, fråga 1. Där grafiken som producerats av Google forms blev svårt att anpassa till formatet 

i Google docs. I sektion 13, fråga 1: Är du nöjd med de förutsättningar för musicerande i 

verksamheten som finns på din arbetsplats idag?. Borde jag, för visuell tydlighets skull, ha bytt 

namn på svarsalternativen “Ja” och “Nej” till “Nöjd” resp. “Missnöjd”. Då hade de tre 

svarsalternativen blivit: (1)“Nöjd”, (2)“Missnöjd”, och (3)”Varken nöjd eller missnöjd”. 

 

 

Om öppna frågor - ett trubbigt verktyg 

Enkätens reliabilitet påverkas även av att självskattningsfrågor och öppna frågor ger utrymme för 

vad som skulle kunna beskrivas som för mycket subjektivitet, vilket gör resultatet spretigt - Något 

som också Hagevi och Viscovi (2016) varnar för i kapitlet om öppna frågor. Resultatet för enkäten 

blir alltså summan av informanternas subjektiva svar på enkätfrågorna, vilket måste tas i beaktning 

i förståelsen av studiens resultat. Sammanfattningsvis kan sägas att jag ändå fortfarande uppskattar 

enkätundersökningen som forskningsmetod. Kanske nu ännu mer när jag väl har satt mig in i hur 

olika mätmetoder kan användas samt hur den som ställer frågorna kan få till kvalitativa svar och 

underlag för en kvalitativ diskussion trots metodens kvantitativa karaktär. Med detta sagt är jag 

övertygad att om jag skulle fortsätta forska inom samma ämne och vidare ville undersöka 

pedagogers förhållningssätt till musik, för att exempelvis kartlägga de pedagogiska diskurserna, så 

skulle jag inte utesluta att ännu en gång använda mig av enkäter som forskningsmetod. 
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9. Epilog: Återblick och reflektion samt ett förslag på fortsatt forskning 

Själv hade jag det, som prologen anger, mycket svårt i grundskolan i och med mina läs- och 

skrivsvårigheter samt den Aspergerdiagnos som jag fick i 10-årsåldern men tack vare mötet med 

musik så öppnades en helt ny värld för mig. Jag har själv tyckt mig se kopplingen mellan min egen 

resa och så kallade ”transfereffekter” eller positiva effekter som musik enligt det neurologiska 

perspektivet påstås ha på den kognitiva utvecklingen. Det finns också mycket som pekar på 

sambandet mellan musicerande och utveckling av kognitionen, inom forskningen för neurologisk 

forskning på musikområdet. John Iversen, den ena av författarna bakom artikeln; The linguistic 

benefits of musical abilities (Iversen & Patel, 2007), vilken nämns i kapitlet om musik och 

neurovetenskap, är en av initiativtagarna bakom ”The UCSD SIMPHONY project” – ett 

forskningsprojekt som, mig veterligen fortfarande pågår, och som är inriktat på att studera 

utveckling av kognitiva funktioner genom musikaliska aktiviteter. Iversen nämner 2015 i sitt TED-

Talk; Does music change a child’s brain, hur elever i projektet visar på ökad språklig förståelse 

och förmåga att höra fler detaljer i t.ex. språkmelodi men också på hur musikterapi visat sig vara 

framgångsrikt för att förbättra resultaten hos elever med dyslexi. Han nämner även att musikaliska 

aktiviteter har positiv effekt på barnens sociala förmågor. 

   Under en arbetsplatsträff i Piteå, april 2019, som handlade om språkstörningar i skolan och vilka 

strategier som den som är språkstörd har när den läser, diskuterade vi också hur nära 

språkstörningars symptom ligger de symptom som är karaktäristiska för Autismspektrumet. Under 

föreläsningen fick vi också veta att många av de framgångsrika strategier som barn använder i 

språkliga sammanhang, såväl vid social interaktion som vid läsning, också är strategier som 

återfinns inom, och lärs ut i musikutövande sammanhang. Då slog det mig att många av de 

kognitiva strategier som jag (1) tillägnat mig genom mitt möte med musikämnet och (2) tillämpat 

inom andra ämnen med framgång samt (3) hittills tillskrivit musiska/musikaliska aktiviteter genom 

s.k. "transfereffekter" även ingår i den sociala kontext som musikutövande traditionellt befinner 

sig i - praxisgemenskapen (Lave & Wenger 1991). Därför utesluts inte möjligheten att det 

egentligen är sådana strategier, vilka medierats till mig genom min interaktion med mina 

musikaliska jämlikar samt mentorer, och inte musicerandet i sig självt, som kan vara själva nyckeln 

bakom vad musik har inneburit för mig i skolan. Jag ämnar nedan att redogöra för en sådan strategi 

samt hur jag har omsatt den från att endast beröra området för musik, till att bli en allmän strategi: 

   Jag satt i mitten av april 2019 på LSS råd- och stödteam i Piteå och pratade med min 

arbetsterapeut om hur jag i mitt liv har brottats med “stereotype threat” (Aronson, 2010).  

Jag berättade att jag till exempel alltid har haft svårt att färdigställa skriftliga arbeten utifrån att jag 

brottats med dessa stereotyper som jag i viss mån accepterar, samtidigt som jag inte vill  

få dem bekräftade. Några av dessa är:  (1) Jag har AST och har därför svårt att påbörja och  

avsluta saker samt (2) är därför alldeles för noggrann (3) jag har fått höra att jag har läs och 

skrivsvårigheter och betraktar således allt jag skriver med kritiska ögon. (4) mitt neurologiska 

tillstånd har kallats för förståndshandikapp, funktionshinder, funktionsnedsättning och därtill 

neuropsykiatrisk funktionsstörning.   
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Detta förmedlar till mig en uppfattning om att mitt intellekt inte kommer att motsvara en 

neurotypisk/“normal” människas intellektuella förmågor. Ett exempel på detta är att jag, enligt min 

diagnos, ska ha “svårigheter att läsa av sociala koder” och att risk därför finns att jag har 

missförstått omvärlden. En sådan risk för missförstånd innebär att min analys av hur världen 

förhåller sig inte kan anses som giltig eller tillförlitlig. Dessa stereotypa uppfattningar har tidigare, 

vid skriftliga arbeten lett till många våndor och tankemässiga rundgångar som avsevärt har 

försvårat en redan krävande uppgift. Alla dessa uppfattningar är emellertid bara begränsande 

sociala tankekonstruktioner, tertiära artefakter (Mars, 2016), vilka jag har approprierat och 

internaliserat (Hundeide, 2006), samt tillåtit definiera såväl min person som mitt intellekt. 

   Vi kom i samtalet in på hur jag har använt mig av olika metoder för att i examensarbetets process 

undvika att falla i dessa typer av tankefällor som hindrar mig från att uppfylla målen. En av 

metoderna är att jag numera tar mig an uppgiften att skriva arbeten på samma sätt som om jag 

repeterade inför en konsert. I musikerns värld ligger fokus på att öva och repetera regelbundet för 

att slutligen gå upp på scenen vid utsatt datum och göra en konsert. Det finns inga möjligheter att 

skjuta upp deadlines, för biljetterna är redan under försäljning. Det sitter på sätt och vis, redan när 

vi börjar repetera inför en konsert, en publik i framtiden och väntar på oss. Denna publik, får vi 

dock lära oss, lyssnar emellertid sällan med musikerns öron - inte ens likvärdiga kollegor och 

musiker förhåller sig lika kritiska till vårt eget framträdande och musicerande som vi själva gör. Vi 

får således möjligheten att “gömma oss” bakom omvärldens begränsningar att uppfatta felen och 

oegentligheterna i vårt framträdande. Därtill satsar vi istället på helhetsintrycket i vårt framförande 

samt gör vårt bästa för att inte tappa masken vid eventuella oplanerade felsteg som kan inträffa 

under framträdandets gång. Så är det även vid skrivandet av detta arbete; jag gör mitt allra bästa 

och “gömmer mig” i övrigt bakom omvärldens begränsningar att uppfatta felen och 

oegentligheterna i mitt arbete - som förhoppningsvis inte är alltför många. 

   Detta kan alltså ses som ett förhållningssätt - en strategi för lärande - vilken jag har lärt mig 

genom det sociala samspelet inom musikkulturen och dess uppfattningar om musicerande. Att jag 

sedan kopplat detta förhållningssätt från dess ämne, musik som konstform, visar på ett exempel av 

vad Vygotskij (1995) beskriver som människans kombinatoriska förmågor, fantasin - eller vår 

inneboende kreativa drift. Jag ser härigenom också kopplingen till Swaminathan och Schellenbergs 

(2018) uttalande ”Although near transfer—to a highly similar task—is common, it is still unclear 

whether far-transfer effects are even possible”. Jag har alltså till slut, efter en lång tid av reflektion, 

omdefinierat dessa inlärda repetitionsmetoder och förhållningssätt till musicerande, som ett nytt 

sätt att förhålla mig till skrivande. Något som blir en effektiv lärandestrategi i sammanhanget och 

som samtidigt - i samma ögonblick som jag gör kopplingen mellan de två världarna - inte alls känns 

långsökt längre. Jag uppfattar plötsligt dessa två, tidigare skilda världar, istället som “highly similar 

tasks” vilket väcker frågan; Hur definierar vi ens uppgifter i förhållande till varandra som “highly 

similar tasks”? 
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Vygotskij (1995) berör även denna upplevelse och frågeställning när han skriver om “det 

gemensamma emotionella tecknet” (s.23) och om hur inre emotioner uppstår vilka strävar efter att 

ta fysisk form genom olika uttryck:  

 

Det är känslan som väljer ut enskilda element ur verkligheten och kombinerar dem till ett 

sådant samband som betingas inifrån, av vår sinnesstämning … Det uppstår en fantasins 

kombinationsprodukt som grundar sig på en gemensam känsla eller ett gemensamt 

emotionellt tecken, som förenar olikartade element vilka trätt i samband med varandra. 

(s.23) 

 

Vidare ger Vygotskij (1995) ännu en förklaring till hur kan sätta ihop olika erfarenheter till nya 

tankar och emotioner och varför detta sker: “Bilder ställs samman med varandra inte för att de 

tidigare förekommit tillsammans, och inte för att vi uppfattar ett likhetsförhållande mellan dem, 

utan för att de har en gemensam affektiv ton” (s.23). Detta förklarar också hur två olika individer 

kan uppleva samma fenomen på två helt olika sätt. Vad får det då för implikationer att vad som 

uppfattas som “a highly similar task” kan vara så olika beroende på individnivå? - Vad som upplevs 

som en liknande uppgift kan ju variera väldigt från individ till individ. Skulle denna strategi kunna 

förklaras i termer av till exempel transfereffekter? Eller skulle transfereffekter kunna beskrivas i 

termer av strategier för lärande? Strategier för lärande är också viktiga tertiära artefakter (Mars, 

2016; Säljö, 2014) vilka vi använder i lärandeprocesser och som i hög grad påverkar hur vi lär oss 

över huvud taget. Därför vore det intressant med ett forskningsprojekt utifrån både sociokulturella 

och neurologiska perspektiv i ett försök att knyta samman dessa två begrepp (transfereffekter och 

lärandestrategier) samt beskriva dem som utfall av liknande kognitiva aktiviteter.  

Låt oss anta att individens kombinatoriska förmåga, även kallad fantasi eller kreativitet  

kan göra långsökta kopplingar möjliga - skulle vi då kunna betrakta transfereffekter som  

en effekt av människans kombinatoriska, kreativa förmåga? 

   Kreativitet har ju redan, utifrån det sociokulturella perspektivet beskrivits som en process som 

står i centrum för mänsklig utveckling (Hundeide, 2006; Strandberg, 2006; Vygotskij, 1995). 

Transfereffekter har beskrivits som stärkta kognitiva förmågor som uppstår genom stark 

neurologisk stimuli (Collins, 2014; Harvey, 2018; Iversen 2015; Swaminathan & Schellenberg, 

2018). Skulle det finnas möjligheter att söka den kombinatoriska förmågans (Strandberg, 2006; 

Vygotskij, 1995) funktion i vårt medvetande genom neurologisk forskning? Projektet skulle kunna 

sätta de sociokulturella vetenskapsteorierna i fokus och lägga vikt på de framgångsrika strategier 

för kognitiv utveckling som, direkt eller indirekt, förmedlas genom deltagandet i en 

musisk/musikalisk kontext. Det finns också likheter mellan en sådan studie och de studier av barns 

teckningar som gjordes under tidigt 1900-tal vilka refereras till av Vygotskij (1995). 
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9.1 Idé - Forskning på fritt musicerande och utvecklandet av strategier för lärande: 

Grundtanke: Gör musikinstrument tillgängliga för eleverna utan att styra lärandet genom direkt 

interaktion. Undantag - läraren får tala om att det är fritt fram att använda instrumenten när som 

helst. Fritt musicerande skulle vara i fokus. Det blir viktigt att inte leda och styra eleverna för 

mycket. Vänta med att interagera tills du som pedagog blir tillfrågad eller inbjuden i 

skapandeprocessen av eleven. 

 

Observationer med fokus på elevers strategier och vilka typer av elever som gör vad: 

Vad händer då? Hur påverkas lärandet? Vilka individer tar initiativ till musicerande? 

Vilka individer tappar intresset? Vilka fortsätter spela? - (Bakgrund en faktor?) 

Vilka spelmässiga tekniker utvecklas automatiskt hos de som fortsätter? 

Vilka strategier kan avläsas hos de som slutar respektive de som fortsätter? 

Vilka strategier identifierar vi som framgångsrika? Kan vi uppfatta dessa strategier inom andra 

ämnen i skolan? Vad kan definieras som avgörande faktorer för fortsatt musicerande och annan 

utveckling? 

 

En sådan studie som skulle utgå ifrån neurologiska och sociokulturella perspektiv ligger också i 

linje med Skolverkets (2015) definition av estetiska lärprocesser: 

 

estetiska lärprocesser förutsätter att eleven är delaktig, nyfiken och får möjlighet att uttrycka 

sig fritt. Vidare förutsätts en undervisning som håller samman elevernas olika erfarenheter 

och skapar möjlighet att på ett medvetet sätt pendla mellan produktion, reception och 

reflektion. (Skolverket, 2015, s.1) 

 

Estetiska lärprocesser är även, inser jag såhär mot slutet av studien, kanske precis vad denna studie 

berör och argumenterar för. Inom estetiska lärprocesser (Alexandersson & Swärd, 2015; Hansson 

Stenhammar, 2015) förmedlas ju också den harmoni mellan estetisk- och musisk kunskapssyn, 

vilken nämns och efterfrågas ett antal gånger i denna studie.   
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9.2 Slutord 

Avslutningsvis vill jag framhålla att vår kreativitet och vår kunskapssyn kan vara de mest 

värdefulla verktyg vi har som pedagoger. Vi måste vårda dessa och hålla oss uppdaterade och 

insatta i olika diskurser för att kunna förstå varandras och barnens förhållningssätt till det som sker 

inom den pedagogiska kontexten. Vi måste också kunna vara flexibla och se möjligheter och 

lösningar istället för problem. I förlängningen av ett sådant arbetssätt är det allra viktigaste att vi 

inte agerar felfinnare eller bedömare i verksamheten utan istället ser lärandemöjligheterna i varje 

situation som kan uppstå. Vi måste förstå att barns förhållningssätt till fysiska och intellektuella 

artefakter i lärandemiljön i allra högsta grad påverkas av hur vi själva förhåller oss till dem och 

varandra. Var därför öppen och nyfiken inför barns nyttjande och appropriering av vad som för 

dem är nya artefakter samt försök att hålla dig medveten om dina egna internaliserade sekundära 

och tertiära artefakter för att möjliggöra så inkluderande lärandesituationer och arbetssätt som 

möjligt. Jag är övertygad om att sådana arbetssätt, när de utvecklas och fungerar väl, ger barnen en 

verklig möjlighet att utvecklas till de “aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare” (SFS: 2010:800 kap.1 4§) som vårt samhälle behöver, såväl idag som i framtiden. 

 

/ Daniel Åberg, Piteå, Juni 2019. 

- [ ] Hur utvecklas musicerandet över tid 

  



56 

Referenser 

Alexandersson U. & Swärd A-K, Skolverket (2015). Modul: Tematiska arbetssätt och digitala 

verktyg Del 6: Estetiska lärprocesser. https://larportalen.skolverket.se 

 

Aronson, J. & Steele, C.M. (1995). Stereotype Threat and the Intellectual Test Performance of 

African Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, Vol.69, No.5, s.797-811 

https://users.nber.org/~sewp/events/2005.01.14/Bios+Links/Good-rec2-Steele_&_Aronson_95.pdf 

 

Aronson, J. (2010). The nature and nurture of human intelligence. Föreläsning vid Boston 

Unversity, videoupptagning: https://www.youtube.com/watch?v=S2gkr6ac4NM 

 

Bjørkvold, J-R. (2005). Den musiska människan. 

Stockholm: Runa Förlag AB. ISBN: 91-88298-80-9 

 

Berntson, E. Bernhard-Oettel, C. Hellgren, J. Näswall, K. Sverke M. (2016). Enkätmetodik. 

Joohanneshov: Natur Kultur Akademisk. ISBN: 9789127137080 

 

Collins, A. (2014). Neuroscience, music education and the pre-service primary (elementary) 

generalist teacher. International Journal of Education & the Arts, 15(4). Retrieved from 

http://www.ijea.org/v15n5/. 

 

Collins, A. (2014) TED-Talk: What if every child had access to music education from birth? 

https://www.youtube.com/watch?v=ueqgenARzlE 

 

Dysthe, O. (2003). Dialog samspel och lärande. 

Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9144041950 

 

Ferm Thorgersen C. (Red.). (2013). Perspektiv på praktiknära musikpedagogisk forskning. 

Utkomster av en forskarskola. Luleå: Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå 

tekniska universitet. ISBN: 978-91-7439-748-2 

 

Hagevi, M. & Vicovi, D. (2016). Enkäter: att formulera frågor och svar.  

Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144107448 

 

Hansson Stenhammar M-L. (2015). En avestetiserad skol- och lärandekultur: en studie om 

lärprocessers estetiska dimensioner. Göteborg: Högskolan för scen och musik, Konstnärliga 

fakulteten, Göteborgs universitet. http://hdl.handle.net/2077/38364 
 

 

 

https://larportalen.skolverket.se/
https://users.nber.org/~sewp/events/2005.01.14/Bios+Links/Good-rec2-Steele_&_Aronson_95.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S2gkr6ac4NM
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AErik%20Berntson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AErik%20Berntson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AClaudia%20Bernhard-Oettel
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AJohnny%20Hellgren
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AKatharina%20N%C3%A4swall
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMagnus%20Sverke
http://www.ijea.org/v15n5/
http://www.ijea.org/v15n5/
https://www.youtube.com/watch?v=ueqgenARzlE
http://hdl.handle.net/2077/38364


57 

Harvey, A. (2018). TED-Talk: Your brain on music. 

https://www.youtube.com/watch?v=MZFFwy5fwYI 

 

Hellgren, J. (2011). “I min familj är vi omusikaliska”: en studie av barns musikaliska identitet 

Luleå: Institutionen för Konst, kommunikation och lärande, Avdelningen för Musik dans och 

teater, Luleå tekniska universitet. ISBN: 978-91-7439-279-1 

 

Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar 

Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144043944 

 

Iversen, J. (2015). TED-Talk: Does Music Change a Child's Brain? 

https://www.youtube.com/watch?v=M2sqXbwlaWw 

 

Iversen, J.R. & Patel, A-D. (2007). The linguistic benefits of musical abilities. 

The Neurosciences Institute, 10640 San Diego. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2007.08.003 

 

Kvale S. & Brinkmann S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05598-5 

 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning, Legitimate peripheral participation. 

Cambridge: Cambridge University Press 

 

Mars, A. (2016). När kulturer spelar med i klassrummet, En sociokulturell studie av ungdomars 

lärande i musik. Luleå: Institutionen för Konst, kommunikation och lärande, Avdelningen för 

Musik dans och teater, Luleå tekniska universitet. ISBN: 978-91-7583-658-4 

 

Mosing, M. A., Madison, G., Pedersen, N. L., Kuja-Halkola, R., & Ullén, F. (2014). Practice 

Does Not Make Perfect: No Causal Effect of Music Practice on Music Ability. Psychological 

Science, 25(9), 1795–1803. https://doi.org/10.1177/0956797614541990 

 

Rennstam, J. & Wästerfors D. (2015). Från stoff till studie.  

Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-09460-1 

 

Schenck, R. (2000). Spelrum - en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger. 

Göteborg: Bo Ejeby Förlag, ISBN: 978-91-88316-47-9 

 

Skolverket.(2011).Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MZFFwy5fwYI
https://www.youtube.com/watch?v=M2sqXbwlaWw
https://doi.org/10.1016/j.tics.2007.08.003
https://doi.org/10.1177/0956797614541990
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575


58 

SFS 2010:800: Skollag (2010), Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken : bland plugghästar och fusklappar 

Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144125473 

 

Swaminathan, S. & Schellenberg, E.G. (2018). Music Training and Cognitive Abilities: 

Associations, Causes, and Consequences. Oxford Handbooks Online. DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780198804123.013.26 

 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  

Stockholm: Prisma. ISBN: 9151837285 

 

Uddén, B. (2004). Tanke, visa, språk : musisk pedagogik med barn. 

Lund: Studetlitteratur AB. ISBN: 9789144035208 

 

Varkøy, Ö. (1995). Varför Musik? - En musikpedagogisk idéhistoria. 

Stockholm: Runa förlag AB. ISBN: 91-88298-30-2 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. ISBN:91-7307-008-4 

 

Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. 

Göteborg: Daidalos AB. ISBN: 9171730117 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800


i 

 Bilaga 1: Metodutkast med enkätfrågor 

Metodutkast med enkätfrågor 

I min forskningsprocess genomförs en enkätstudie som syftar till att samla in empiri om vilka 

förhållningssätt, förutsättningar och arbetssätt som styr nyttjandet av musikinstrument i skol- 

och fritidsverksamheten 

Ett antagande jag har på förhand är att enkätstudien kommer visa på att musikinstrument som 

finns tillgängliga i skolans lokaler huvudsakligen får nyttjas av personal och inte av eleverna 

själva. 

 

Syfte: 

Jag delar vidare upp min huvudfrågeställning i fyra forskningsfrågor som syftar till att belysa 

samtliga aspekter av min arbetshypotes. 

  

1. Vilka erfarenheter och relationer till musikämnet kan pedagoger ha tillförskaffat sig genom 

sina möten med musik? 

  

2. Hur påverkar pedagogers bildningsnivå samt intresse inom ämnet musik nyttjandet av 

musikinstrument i verksamheten? 

  

3. Hur tillgängliga är musikinstrument i skolans lokaler? 

a. I vilken utsträckning används musikinstrument? 

b. I vilka situationer används musikinstrument? 

c. Vilka får använda musikinstrument? 

  

4. Hur ser pedagogerna på verksamhetens förutsättningar för musicerande? 

  

Jag har i denna översikt valt att sätta etiketter på frågorna utifrån vilken frågeställning de syftar 

att ge underlag för. Detta anges inom parentes efter frågan enligt exemplet nedan: 

Om en fråga syftar till att ge underlag för flera frågeställningar anger jag detta med flera 

parenteser. 

 

Jag har försökt att formulera mina frågor så att de inte ska vara ledande varken direkt eller 

indirekt men ändå stött på vissa problem när det gäller fråga 5a till och med 5e. Jag funderar på 

att istället formulera frågorna som påståenden och låta den svarande ta ställning till dessa enligt 

exemplet nedan:  



2 

Prioriterade grupper: 

Jag har valt att rikta in studien främst på följande tre grupper: 

-          Lärare f-3 

-          Fritidspedagog f-3 

-          Musiklärare f-3 

Dessa är grupper som knyter an till min bakgrund. Det är också i dessa första skolår som 

grunden läggs för hur eleverna ser på musik och musikämnet senare i sin skolgång. Jag har dock 

funderat länge på om jag ska ta med kategorin ”Musiklärare f-3” eller inte utifrån följande 

argument: 

Argument emot: 

Jag har gjort antagandet att musiklärare förmodligen skulle svara att 

musikinstrument alltid finns tillgängliga och att eleverna får spela på dem. 

Dessutom är jag ute efter att visa hur ofta musikinstrument görs tillgängliga i 

skolans och fritidshemmets gemensamma lokaler - Musiklärare har ju ofta sin 

musiksal eller reser från skola till skola och har med sig sina egna instrument. 

Argument för: 

Utan musiklärarens perspektiv ger inte denna studie en rättvis bild av den faktiska 

tillgängligheten av musikinstrument i skolan. Det känns missvisande att tala om 

nyttjandet av musikinstrument i skolans och fritidshemmets verksamheter utan att 

inkludera musikläraren själv. Dessutom kan det vara intressant att inkludera 

perspektivet av musiklärares arbetssätt och förhållningssätt i skolan eftersom 

dessa kan bidra till att olika attityder rörande musikämnet bildas. 

 

Som framgår ovan har jag beslutat mig för att ha kvar musiklärare som prioriterad grupp än så 

länge. Jag har funderat på att ge värden till vissa av svarsalternativen som ska underlätta för mig 

att senare sortera i empirin. Ett maximalt värde innebär således att svarspersonen har ett stort 

intresse för musik, en musikalisk akademisk utbildning eller hög grad av musikalisk bildning, att 

det finns en hög tillgänglighet av musikinstrument på arbetsplatsen samt att både personal och 

elever får spela på instrumenten under såväl lärarledda former som genom fritt musicerande. 
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Frågorna inför pilotundersökningen: 

Fråga:                                                                                                                                                               Frågeställning: 

1.        Vilken är din nuvarande anställning?                                                                                                      (2) 

a)        Lärare f-3 

b)        Fritidspedagog f-3 

c)        Musiklärare f-3 

  

2.        Hur stort är ditt intresse för musik?                                                                                                           (2) 

(Prioriteringsordning där 5 är högst och 1 är lägst) 

1.        Litet 

2.        Ganska litet 

3.        Varken stort eller litet 

4.        Ganska stort 

5.        Stort 

  

3.        Spelar du själv något/några musikinstrument?                                                                                   (1) 

-           Ja 

·          Om ja, ange vilket/vilka instrument. 

-           Nej 

·          Om nej, har du tidigare spelat något musikinstrument? 

a)        Ja 

·          Om ja, ange vilket instrument och varför du inte spelar längre. 

b)        Nej 

  

4.        Har du någon utbildning inom musikämnet                                                                                     (2) 

-           Ja 

·          Om ja, vilken nivå av utbildning? 

1.        Kulturskola eller liknande 

2.        Gymnasial utbildning 

3.        Eftergymnasial (folkhögskola eller liknande) 

4.        Studiecirkel eller liknande 

5.        Akademiska studier 

-           Nej 

·          Om nej, hur skattar du din musikaliska allmänbildning? 

1.        Liten 

2.        Ganska liten 

3.        Varken stor eller liten 

4.        Ganska stor 

5.        Stor 

 

5. Känner du igen dig i något av följande påståenden?                                                                                     (4) 

1.        Musikinstrument finns inte på arbetsplatsen 

2.        Instrument finns i tex. ett förråd på arbetsplatsen 

3.        Instrument finns i t.ex. ett skåp i klassrummet 

4.        Instrument står framme i klassrummet 

5.        Instrument står framme i klassrummet och används 

 

  

 

Fråga:                                                                                                                                                               Frågeställning: 

6.   Finns det några musikinstrument på din arbetsplats?                                                                                 (3) 
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-           Ja 

Om ja: 

a)        Hur pass tillgängliga är musikinstrumenten?                                                                      (3) 

(Prioriteringsordning där 5 är högst och 1 är lägst) 

1.        Liten tillgänglighet 

2.        Ganska liten tillgänglighet 

3.        Varken stor eller liten tillgänglighet 

4.        Ganska stor tillgänglighet 

5.        Stor tillgänglighet 

 

b)        I vilken utsträckning används instrumenten?                                                                     (3a) 

(Prioriteringsordning där 6 är högst och 1 är lägst) 

1.        Mer sällan 

2.        Någon gång per läsår 

3.        Någon gång per termin 

4.        Någon gång per kvartal 

5.        Någon gång per månad 

6.        Någon gång per vecka 

  

c)        När används instrumenten vanligtvis                                                                        (3b) 

(Flervalsalternativ) 

1.        Under lärarledda förhållanden 

·          Vilka? 

- ange svar i textruta- 

  

2.        Under andra förhållanden 

·          Vilka? 

- ange svar i textruta- 

  

d)        Vilka använder vanligtvis musikinstrumenten?                                                                   (3c) 

(Flervalsalternativ) 

a)        Musiklärare 

b)        Lärare/fritidspedagoger 

c)        Elever  

 

e)        Får eleverna någon gång under dagen möjlighet att musicera fritt?                                             (4) 

·          Ja 

o    Under vilka former? 

- Ange svar i textruta - 

  

·          Nej 

o    Hur kommer det sig? 

- Ange svar i textruta - 

-           Nej 

Om nej: 

a)        Vilka bakomliggande faktorer tror du ligger till grund för att musikinstrument inte finns tillgängliga på 

arbetsplatsten? 

- Ange svar i textruta - 
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Bilaga 2: Enkät - Musikinstrumentets närvaro i verksamheten 

Enkät s.1  
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Enkät s.2  
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Enkät s.3  



4 

Enkät s.4  
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 Enkät s.5 
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Enkät s.5  
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Enkät s.6 



i 

Bilaga 3: Första utskick till informanter 

Mailutskick till pedagoger i piteå kommun 
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Bilaga 4. Resultatet som helhet 

Kat. 1 - Anställning och utbildning: 

Sektion 1, fråga 1: “Musiklärare 7,4%, Övriga kategorier = 27,2% 

 

Sektion 1, fråga 2: Svar på skalans övre del utgör 90,1% av svaren.“4-6 år”= 6,2%. “6-8år”= 4,9%. 
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Sektion 1, fråga 3: Pedagogiska utbildningar utgör 97,5% av svaren. Barnskötarutbildningar utgör 2,5%  

 

Kat. 2 - Relation till musikämnet 



3 

Sektion 2, fråga 1: Självskattningsskala där 1 står för “Väldigt litet” och 5 står för “Väldigt stort”

 

Sektion 2, fråga 2: “Ja” skickas vidare till sektion 3. “Nej” skickas vidare till sektion 4. 

Sektion 3, fråga 1: 1= “Ett instrument”, 2= “Två instrument”, 3= “Tre instrument eller fler”  
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Sektion 3, fråga 2: Flervalsalternativ som visar vilka  instrument som vanligtvis spelas inom gruppen 

 

3. Berätta lite om hur det känns att spela musik och varför du gör det. 
Sektion 3, fråga 3: Öppen fråga med frisvar. 

Tematisk analys av frisvar som återger förhållningssätt till musik utan inbördes ordning: 

Glädje/Lycka, Viktig uttryckssätt, Bärare av budskap, Ventil för känslor, Skönt i kroppen, Avslappnande, 

Avkopplande, Harmoniskt/Lugnt, Lustfyllt/Roligt, Socialt/Gemenskap, Skapar välmående, Kreativt/Skapande, 

Naturligt, Jag-kan-känsla/självkänsla, Rytmiskt, Intressant/Meningsfullt, Viktigt verktyg, Meningsskapande, 

Motiverande, Lärande, Terapeutiskt, Besjälat/Själsligt, Längtansfyllt 

… samt: 

Val av instrument, Önskan om förutsättningar/övning, Utvecklande av färdigheter, Musicerande grupper,  

Andras inställning, 

… men även: 

Nervöst/Osäkert, Ensamt, Kravfyllt  
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Sektion 4, fråga 1: “Ja” skickas vidare till sektion 5. “Nej” skickas vidare till sektion 6. 

 

Sektion 5, fråga 1: Flervalsalternativ som visar vilka instrument som har spelats inom gruppen  
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3. Berätta lite om hur det kändes att spela musik och varför du slutade spela. 
Sektion 5, fråga 3: Öppen fråga med frisvar. 

Tematisk analys av frisvar som återger förhållningssätt till musik utan inbördes ordning: 

Tråkigt/ej meningsfullt, Svårt/Kravfyllt, Jobbigt, Nervöst/Osäkert, Obegåvad/Talanglös, Ingen stjärna,  

Egna brister, Självklander, Tappat självförtroende, Tappat/vikande intresse, Avsaknad av flyt, Starkare intressen, 

Slarvighet/lättja, Likgiltighet, Inte nog bra, Brist på intresse, Känslig för ljud, Var inte mogen, Ständigt dåligt 

samvete, Har kämpat utan resultat, 

… samt: 

Val av instrument, Tidsaxel/Mängd av spelande, Ålder då man slutade, Tidsbrist, Relation till lärare, Tråkig 

lärare, Brister i omgivningens förutsättningar, Byte av instrument,  Definition av kritisk punkt, 

 Brister hos instrument, Brist på instrument, Önskan om fortsatt spelande, Borde ha fortsatt, För mycket ljud, 

 Annat kom i vägen, Förutsättningar finns nu - inte då, Brist på delaktighet 

… men även: 

Lustfyllt/Roligt, Kreativt/Skapande, Avkopplande, Glädje när andra spelar, Gemenskap, Skönt 

Kat. 3 - Musikalisk utbildning och allmänbildning 

 

Sektion 6, fråga 1: Självskattningsskala där 1 står för “Liten” och 5 står för “Stor” 
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Sektion 6, fråga 2: “Ja” skickas vidare till sektion 7. “Nej” skickas vidare till sektion 8 

Figur 8: Sektion 7, fråga 1: Flervalsalternativ som visar nivå av utbildning inom musikämnet ( samt “other”). 

1. Kulturskola eller motsvarande, 2. Gymnasial utbildning, 3 Eftergymnasial utbildning (folkhögskola eller likn.) 

4. Studiecirkel eller motsvarande, 5, Akademiska studier 6. Musik har ingått som kursmoment i lärarutbildning 
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Sektion 8, fråga 1: Flervalsalternativ med 12 påståenden av hierarkisk karaktär indelade i 4 kategorier.  

De tre vanligaste svaren har markerats. Procentsatsen anges i förhållande till 81 svaranden. 

1. Musikinstrument finns inte på arbetsplatsen = 3 (3,7%) 

1. Musikinstrument finns inte på arbetsplatsen men tas med av ex. Musiklärare = 8 (9,9%) 

1. Musikinstrument finns inte på arbetsplatsen men tas med av ex. musiklärare och används regelbundet = 2 (2,5%) 

2. Musikinstrument finns i tex. ett förråd på arbetsplatsen, men används inte = 11 (13,6%) 

2. Musikinstrument finns i tex. ett förråd på arbetsplatsen och används = 26 (32,1%) 

2. Musikinstrument finns i tex. ett förråd på arbetsplatsen och används regelbundet = 12 (14,8%) 

3. Musikinstrument finns i t.ex. ett skåp i klassrummet, men används inte = 4 (4,9%) 

3. Musikinstrument finns i t.ex. ett skåp i klassrummet och används = 5 (6,2%) 

3. Musikinstrument finns i t.ex. ett skåp i klassrummet och används regelbundet = 6 (7,4%) 

4. Musikinstrument står framme i klassrummet, men används inte = 3 (3,7%) 

4. Musikinstrument står framme i klassrummet och används = 13 (16%) 

4. Musikinstrument står framme i klassrummet och används regelbundet = 11 (13,6%) 
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Kat. 4 - Tillgänglighet till musikinstrument i verksamheten 

 
Sektion 8, fråga 2: “Ja” skickas vidare till sektion 9. “Nej” skickas vidare till sektion 12 

Sektion 9, fråga 1: De flesta arbetsplatser har åtminstone en gitarr och åtminstone ett Piano. Även övriga instrument  

verkar ha en förhållandevis hög tillgång. Vi kan se att trummor och framförallt bas är de instrument som är minst 

frekvent förekommande.  
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Sektion 9, fråga 2: Skattningsfråga där 1 står för “Mycket svårt” och  5  står för “Mycket lätt” 

 

 

Sekion 9, fråga 3: Skattningsfråga där 1 står för “används inte alls” och 5 står för ”används minst en gång i veckan” 

Notera att föregående frågor visar på hög tillgänglighet till musikinstrument. Dessa svar visar att det emellertid finns 

en stor variation mellan individer (och arbetsplatser) avseende hur ofta instrumenten används. 
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4. Berätta lite kort om hur musikinstrumenten vanligtvis används i 

verksamheten - tex. under vilka former och förhållanden 
 

Sektion 9, fråga 4: Svar i fritext har tolkats och kategoriserats efter angivna former och förhållanden. Varje kategori 

har angivits en siffra som står för antalet svar inom kategorin. Hur stor del av helheten som kategorin utgör anges 

även i procent. Musikens roll i olika sammanhang samt var musikinstrument finns har även angetts. 

 

Under ledning av musiklärare = 39  (46,5%) 

Andra lärarledda förhållanden = 20  (23,8%) 

Elever får spela med  = 17 (20,2%) 

Ej lärarledda förhållanden = 8 (9,5%) 

 

När musiceras det? 

Musiklektioner, träningar, lucia, examen, sångsamlingar, fritidsaktiviteter, talanguppvisningar, rytmlekar,  

ämnesövergripande (låtar på tema), fri lek, ensemblespel, mysmellis, musiklådor (leklådor), elever musicerar på 

raster. 

 

Instrument finns var?: 

Finns i musiksal, finns i klassrum, finns i källare, har sorterats bort från klassrum. 

 

 

Sektion 9, fråga 5: Flervalsalternativ. Notera att procentsatserna ovan har räknats mot antal svarande (76 

responses). Procentsatserna jämfört med antal svar (131): Musiklärare = 43,5%, Lärare/fritidspedagog = 26%, Elever 

= 30,5%. Korrelation finns med svarskategorierna under sektion 9, fråga 4. 
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Sektion 9, fråga 6: I 50,9% av fallen när musikinstrument vanligtvis används har 100% till 50% av  eleverna 

tillgång till ett instrument. Antal instrument per elev kan variera beroende på verksamhet och skola.  

 

 

Sektion 9, fråga 7: “Ja” skickas vidare till sektion 10. “Nej” skickas vidare till sektion 11.  

“Ja” = 26 svarande “Nej” = 50 svarande 
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1. Under vilka former och förhållanden får eleverna spela fritt? 
 

Sektion 10, fråga 1: Svar i fritext har tolkats och kategoriserats efter angivna former och förhållanden. Varje 

kategori har angivits en siffra som står för antalet svar inom varje kategori. Hur stor del av helheten som kategorin 

utgör anges även i procent.  Antalet svarande är 21 av 26 svarande (80% av 26) (25% av 81). 

 

 I fritidsverksamheten  = 10 (47,5%) 

 Under ledning av musiklärare = 4 (19%) 

 På raster   = 4 (19%) 

 Andra lärarledda förhållanden = 3 (14,5%) 

 

1. Finns det någon anledning till att eleverna inte får möjlighet spela fritt? 

Sektion 11, fråga 1: Svar i fritext har tolkats och kategoriserats efter angivna former och förhållanden. Varje 

kategori har angivits en siffra som står för antalet givna anledningar inom varje kategori. Hur stor del av helheten 

som kategorin utgör anges även i procent i förhållande till antalet givna anledningar.  

Antalet givna anledningar är 87. Antalet svarande är 43 av 50 (86% av 50) (53% av 81). 

 

Lokaler/ljud  = 16 (18,4%) 

Tillgång -instrument = 15 (17,2%) 

Kunskapsfråga  = 13 (15%) 

Tid/Prioriteringar = 12 (14%) 

Osäkerhet/Kontroll = 10 (11,5%) 

Yrkesroller  = 8 (9%) 

Nej/Vet ej  = 6 (7%) 

Ej intresse  = 4 (4,6%) 

Läroplan  = 2 (2,3%) 

I-pads ersätter instr. = 1 (1%) 
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1. Varför tror du att musikinstrument inte finns tillgängliga på din arbetsplats? 
 

Sektion 12, fråga 1:  Svar i fritext har tolkats och kategoriserats efter angivna former och förhållanden. Varje 

kategori har angivits en siffra som står för antalet givna anledningar inom varje kategori. Hur stor del av helheten 

som kategorin utgör anges även i procent i förhållande till antalet givna anledningar.  

Antalet givna anledningar är 12. Antalet svarande är 5 av 81 (6,2%). 

 

Lokaler   = 3 (25%) 

Prioriteringsfråga = 3 (25%) 

Kunskapsfråga  = 3 (25%) 

Yrkesroller  = 3 (25%) 

 

 

Kat. 5 - Verksamhetens förutsättningar för musicerande 

Sektion 13, fråga 1: “Ja”= 19 svarande, “Nej”= 16 svarande, “Varken nöjd eller missnöjd”= 46 svarande 
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2. Ge en kort motivation av ditt svar i föregående fråga. 
 

Sektion 13, fråga 2: Svar i fritext har tolkats och kategoriserats efter angivna former och förhållanden. Varje 

kategori har angivits en siffra som står för antalet givna anledningar inom varje kategori. Hur stor del av helheten 

som kategorin utgör anges även i procent i förhållande till antalet givna anledningar. Antalet svarande är 81 av 81 

(100%). 

 

Anledningar bland de 19 som svarat “Ja” på fråga 1, sektion 13  =  33 

 I svaren nedan visas vad de svarande har angett som motivation till att de är nöjda. Varje anledning står således för 

något som de svarande är nöjda med i verksamheten. 

   

Verksamhetens förutsättningar = 9 (26%) 

Tillgång - instrument  = 6 (17,5%) 

Kompetens musiklärare  = 5 (14,5%) 

Inspirerande arbetssätt  = 4 (12%) 

Musikaliska aktiviteter  = 3 (9%) 

Digitala verktyg   = 1 (3%) 

Ämnesintegrering musik  = 1 (3%) 

 

Men svaranden har också angett svar av typen: 

 

Vet ej    = 4 (12%) 

Mer fortbildning önskas  = 1 (3%) 

 

 

Anledningar bland de 16 som svarat “Nej” på fråga 1, sektion 13  =  30 

I svaren nedan visas vad de svarande har angett som motivation till att de är missnöjda. Varje anledning står således 

för något som de svarande är missnöjda med i verksamheten. 

 

Tillgång - instrument   = 7 (23%) 

Ljud/lokaler    = 6 (20%) 

Önskan om mer musik i verksamhet = 5 (17%) 

Önskan fortbildning/samverkan  = 4 (13,5%) 

Önskan andra arbetsformer för musik = 4 (13,5%) 

Verksamhetens diskurs   = 2 (7%) 

Musiklärare saknas helt   = 1 (3%) 

 

Men svarandena har också angett svar av typen: 

 

Goda förutsättningar musikundervisning = 1 (3%) 
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Anledningar bland de 46 som svarat “Varken nöjd eller missnöjd” på fråga 1, sektion 13 =  

Det finns inom denna kategori svar av både nöjd och missnöjd karaktär. Svaranden har ofta inom samma svar vägt 

verksamhetens för- och nackdelar emot varandra. Därför har anledningarna först delats upp i “Nöjda anledningar” 

och “Missnöjda anledningar”. Därefter följer de anledningar som anger varken nöje eller missnöje med 

verksamheten. Här räknas inte procentsatsen ihop utifrån det sammantagna antalet anledningar på samma sätt som 

tidigare. Istället står procentsatsen endast för anledningens förhållande till delkategorin.  

 

Nöjda anledningar: Antalet givna nöjda anledningar = 32 

De svar som på något sätt gick att tolka som nöjda med något i verksamheten: 

 

Musikaliska aktiviteter   = 7 (22%) 

Verksamhetens förutsättningar  = 6 (19%) 

Tillgång - instrument   = 5 (16%) 

Digitala verktyg    = 5 (16%) 

Inspirerande arbetssätt   = 4 (12%) 

Kompetens musiklärare   = 2 (6%) 

 

Men svarandena har också angett svar av typen: 

 

Önskan fortbildning/samverkan  = 3 (9%)   

 

 

Missnöjda anledningar: Antalet givna missnöjda anledningar = 89 

De svar som på något sätt gick att tolka som missnöjda med något i verksamheten: 

 

Tid/Prioriteringar   = 17 (19%) 

Verksamhetens diskurs   = 11 (12,5%) 

Kunskapsfråga    = 11 (12,5%) 

Önskan om mer musik i verksamhet = 11 (12,5%) 

Tillgång - instrument   = 10 (11%) 

Osäkerhet/Kontroll   = 7 (8%) 

Lokaler/ljud    = 6 (7%) 

Önskan fortbildning/samverkan  = 4 (4,5%) 

Yrkesroller    = 4 (4,5%) 

Ej intresse    = 4 (4,5%) 

För stora barngrupper   = 2 (2%) 

Lyssnande ersätter musicerande.  = 2 (2%) 

 

 

Varken nöjda eller missnöjda anledningar: Antalet givna anledningar = 14 

De svar som har varit svåra att tolka som antingen nöjda eller missnöjda: 

 

Nej/Vet ej    = 10 (71,5%) 

Möjligheterna finns   = 3 (21,5%) 

Brist på erfarenhet   = 1 (7%) 

 

 


