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INTRODUKTION 

Perspektiv på praktiknära musikpedagogisk forskning - 

utkomster av en forskarskola  

Cecilia Ferm Thorgersen  

 

Under det tredje kvartalet 2013 har media kommunicerat det ena budskapet efter det 

andra som vittnat om vikten av forskande lärare och forskning nära och i pedagogisk 

praktik. Bland annat delger Håkan Sörman och Eva-Lis Sirén i Dagens Samhälle 

under rubriken Forskarutbildade lärare ger skolan en vetenskaplig grund ett åtgärdsprogram i 

fyra punkter vad gäller hur forskarskolor skall kunna bidra till lärares karriärvägar 

liksom ökad kvalitet i skolan.1 Punkterna innefattar behovet av samverkan mellan 

huvudman, lärosäte och den enskilde läraren; nödvändigheten av att deltagande i 

forskarutbildning ses som en del i skolutveckling; rimliga arbetsvillkor; samt 

möjligheten till karriär hos huvudman. Artikeln efterfrågar dessutom medvetenhet 

vad gäller hur regeringen fördelar medel som kan bidra till att stärka banden mellan 

skola och forskning. Den nya huvudsekreteraren för Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté betonar i augustinumret av tidningen Curie 

lärares kontakt med forskning.2 Viktigast är lärarnas kontakt med forskning lyder 

rubriken och huvudsekreteraren omtalar hur utbildningsvetenskaplig forskning kan 

leda till förbättringar i skolvärden. Hon vill se starkare band mellan pedagogisk teori 

och praktik, samt att alla nya lärare har bra kontakt med forskarvärlden. I 

Pedagogiska magasinet ställs samtidigt krav på att pedagogisk forskning görs mer 

tillgänglig för praktikfältet genom orden; Dags att fräscha upp forskarspråket?.3 

Huvudsyftet med föreliggande bok är att utgöra just en brygga mellan teori 

och praktik, eller närmare bestämt mellan musikpedagogisk forskning och 
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musikpedagogiskt praxisfält. Bland de lärare och pedagoger som började sin 

forskarutbildning i musikpedagogik inom ramen för Lärarlyftet i januari 2009 fanns en 

stark drivkraft att fungera som brygga mellan akademi och musikpedagogisk praktik.4 

Flera av dem uttalade en vilja att i framtiden arbeta med en fot i varje ”läger”. Även 

om endast två av de tretton som påbörjade utbildningen nu är aktiva som lärare på 

praktikfältet, delvis på grund av att få erbjudits tjänster inom grund- och 

gymnasieskolan där den nya kompetensen värderats, finns drivkraften i gruppen 

fortfarande kvar. Indirekt använder de forskarutbildade musiklärarna sin akademiska 

musikpedagogiska kompetens i syfte att förbättra och medvetandegöra skolpraktiken 

som lärarutbildare, fortbildare, forskare, skribenter och samarbetspartners av olika 

slag. Bokens kapitel presenterar på ett populärvetenskapligt sätt de studier deltagarna 

genomförde under sin tid i forskarskolan, och som låg till grund för deras 

licentiatuppsatser. Studierna kan sägas vara praktiknära eftersom de tar sin 

utgångspunkt i frågor sprungna ur praktiken, och förhoppningsvis ger blivande och 

aktiva musiklärare redskap för att reflektera över och diskutera densamma. 

Relationen mellan forskaren, teorin och praktiken ser dock olika ut i de olika 

studierna, därav bokens titel; Perspektiv på praktiknära musikpedagogisk forskning. Hela 

spektret av forskning bedriven med lärare, via forskning bland och på lärare och 

elever, till forskning på forskaren själv, finns presenterad. Sammantaget visar boken 

att såväl aktionsforskning och etnografi, narrativ forskning, explorativ forskning, 

innovativ/experimentell forskning som introspektiv forskning kan vara aktuell inom 

området praktiknära musikpedagogik.  

I boken kommuniceras praktiknära musikpedagogisk forskning i tre delar, 

nämligen Att skapa mening i mellanrummen, Musikaliskt begreppsliggörande och 

kommunikation, samt Sången vårt närmsta instrument. Den första delen innefattar studier 

av meningsskapande i musikpedagogiska sammanhang. Ett sätt att se på ett 

musikpedagogiskt sammanhang är att se det som en väv av musik, – inklusive 

musikaliska parametrar – andra ämnen, elever och lärare.5 I mellanrummen mellan 

musik och människor, mellan människor, mellan musik och andra ämnen samt 
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mellan musikaliska parametrar ges möjlighet för meningsskapande. I del ett visar 

Katharina Dahlbäck hur mening skapas mellan elever, klasslärare, specialpedagog och 

musiklärare i mötet mellan musik och svenska i ett aktionsforskningsprojekt. Vidare 

ger Annika Falthin exempel på hur musik kan användas som nav för redovisningar 

av kunskapsutveckling i andra ämnen än musik. Det blir tydligt hur mening skapas 

mellan eleverna, i mötet mellan skolstoff och musik, liksom mellan elevernas 

musikaliska, kroppsliga och verbala uttryck, för att nämna några exempel. 

Avslutningsvis delger Annette Mars hur meningsskapande kan gå till, och vilka 

verktyg som används i processen, då Svenska och Gambiska högstadieelever möts 

för att undervisa varandra i musik. Del ett avslutas med Joakim Hellgrens kapitel som 

redovisar en studie av förändringar i mellanstadieelevers musikaliska identitet och 

självbild under deltagande i ett spelprojekt. Projektet är ett samarbete mellan 

kulturskola och grundskola där spel i rockband och med andra ord elevers möte med 

rockmusik och sig själva som musiker finns i centrum.  

I del två möter vi studier som fokuserar musikaliskt begreppsliggörande och 

kommunikation bland lärare såväl som elever. Musikaliskt begreppsliggörande kan 

ses såväl som en grund för, som en konsekvens av, musikalisk kommunikation och 

kan vara verbal lika väl som icke-verbal.6 I Johan Nybergs kapitel får vi ta del av hur 

gymnasieungdomar sätter ord på musikaliskt lärande och kunskap. Vidare presenterar 

Peter Falthin en studie av icke-verbal musikalisk begreppsutveckling i en studie av 

algoritmisk komposition, även den utförd bland elever på gymnasiets estetiska 

program. Jens Ideland undersöker hur Guitar Hero kan fungera som en arena för 

musikalisk kommunikation i samma målgrupp och till sist presenterar Karl Asp hur 

lärare för målgruppen kommunicerar kring musik som innehåll i 

ensembleundervisning på gymnasiet.  

Bokens sista del fokuserar sång som vårt närmsta instrument. Susanna 

Leijonhufvud har genom studier av egna sångupplevelser i samsång med andra satt 

ljuset på vilket komplext och mångfasetterat fenomen sång kan vara. Insikten får 

direkta konsekvenser för hur sång som innehåll i musikpedagogiska sammanhang kan 
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hanteras. Ett annat perspektiv på samsång, hur vi förhåller oss till varandras stämmor 

i körsammanhang har studerats av Sverker Zadig. Studien Vi sjunger så bra tillsammans: 

Om medvetet eller omedvetet samarbete mellan körsångare samt om formella och informella ledare i 

körstämman finns tyvärr ej representerad i boken, men finns tillgänlig för vidare 

läsning.7 Två ytterligare studier som genomfördes av deltagarna i forskarskolan 

saknas i saknas i antologin. Dels gäller det Carina Borgström-Källéns studie av hur 

genus konstrueras i ensemblesammanhang på gymnasiet; När musiken står på spel8. 

Problematiken studeras vidare i ett avhandlingsarbete som beräknas vara klart i maj 

2014 med den preliminära titeln När musik gör skillnad - genus och genre i samspel.9 

Dessutom saknas Fredrik Påhlssons studie av hur musiklärare i grundskolan 

uttrycker sig i och kring likvärdig bedömning; Likvärdig bedömning i musik.10 

Boken inleds med ett kapitel om forskarskolans bakgrund, genomförande och 

framtid författat av forskarskolans föreståndare professor Cecilia K Hultberg, till 

vem boken också är tillägnad. Boken är ett symboliskt tack för det otroliga 

engagemang och den drivkraft med vilken Cecilia lyckats förverkliga forskarskolans 

existens. Utan dig hade det inte blivit någonting! 

Till sist avslutas boken med ett kort postludium med sikte på framtiden. Är 

en väl fungerande kommunikation, och därmed levande bryggor mellan teori och 

praktik, möjligt att få till? 

Tack till Luleå Tekniska Universitet vars publikationsstöd möjliggjort tryck 

och förmedling av föreliggande antologi. Tack även till professor Sidsel Karlsen vid 

Høgskolen i Hedmark för hjälp med mall för layout.  

 

Cecilia Ferm Thorgersen, Enskede, September 2013 

                                                
1 Dagens Samhälle 4e september 2013.  
2 Tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2013-08-19  
3 Dags att fräscha upp forskarspråket? Maria Nöjd. Pedagogiska Magasinet. Nr 2, 2013. 
4 Ferm Thorgersen, C. (2012). Att organisera för musiklärares professionella utveckling – om 
identitetsformation och olika praxisgemenskaper. I Högre utbildning, Vol. 2, Nr. 1, 2012, 5-18. 
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5 Ferm Thorgersen, C. (2013b). Traversing the chiasm of lived teaching and learning experience: 
Embodied practicum in music teacher education. Insänt till Nordic Research in Music Education Nr. 
14, Vol. 15. Maj 2013 
6 Ferm Thorgersen, C (2011). Assessment of musical knowledge from a life-world phenomenological 
perspective – Challenges of conceptualising and communication. HejMEC, 2, 37-45,  ISSN 1792-2518. 
7 http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:457363/FULLTEXT03 
8 http://hdl.handle.net/2077/27998 
9 Avhandlingen läggs fram på HSM/GU 23e maj 2014 
10 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kmh:diva-1116 
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PRELUDIUM 

Nationella forskarskolan i musikpedagogik – retrospektiva 

reflektioner  

Cecilia Kärnefeldt Hultberg 

 

I detta kapitel får läsarna ta del av retrospektiva reflektioner utifrån mitt perspektiv 

som initiativtagare till forskarskolan och föreståndare för den. Med avstamp i 

utlysningen av den första omgången forskarskolor för yrkesverksamma lärare 

beskriver jag bakgrunden till NFS/Musik, arbetet med ansökan samt organisation 

och upplägg av studierna. I avsnittet som följer belyser jag erfarenheter från att 

genomföra NFS/Musik, och därefter relaterar jag dessa till den utvärdering som 

Högskoleverket (HSV) gjorde av de forskarskolor som beviljades 2007. Med detta 

som bakgrund avslutar jag med reflektioner över framtida utmaningar och 

möjligheter.   

 När jag skriver detta, sommaren 2013, har det gått tre år sedan vi befann oss i 

vår brådaste examinationsperiod i forskarutbildningen i musikpedagogik på Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm (i fortsättningen använder jag genomgående 

förkortningen, KMH). Under loppet av två månader hade vi en disputation och fem 

licentiatseminarier; dessutom var licentiatseminarierna koncentrerade till perioden 12 

maj till 13 juni. Musikpedagogik är ett litet akademiskt ämne, och antalet 

examinationer på forskarutbildningsnivå brukar vara betydligt blygsammare. Under 

vårterminen 2011 var det bara disputationen (respondent: Per-Henrik Holgersen) 

som ingick i den reguljära forskarutbildningen med kontinuerlig antagning i mån av 

finansierade studieplatser; till skillnad från denna slutexamination på doktorsnivå 

utgjorde samtliga licentiatseminarier slutpunkter för musiklärare som antagits till 

Nationella forskarskolan i musikpedagogik (i resten av texten använder jag 
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förkortningen NFS/Musikpedagogik). Som namnet antyder, medverkade samtliga 

svenska musikhögskolor som erbjuder forskarutbildning i ämnet i 

NFS/Musikpedagogik, som var en av de forskarskolor som beviljades medel i den 

första omgången av regeringens satsning på forskarutbildning för yrkesverksamma 

lärare. 

 

Forskarskolor för yrkesverksamma lärare – en historisk nysatsning 

i svensk utbildningspolitik 

Den svenska regeringens satsning på forskarskolor för yrkesverksamma lärare 

representerar ett historiskt steg i svensk utbildningspolitik som har uppmärksammats 

internationellt som en kraftfull och konstruktiv åtgärd.  Ett övergripande syfte är att 

utveckla kvalitén i den svenska skolan och, som ett led i detta, att förbättra 

möjligheterna för skolan att klara utmaningen att erbjuda elever med olika 

förutsättningar och bakgrund undervisning som främjar deras möjligheter att nå 

kunskapsmålen. I budgetpropositionen 2006/2007 tog regeringen fasta på 

utvärderingen av den satsning på ämnesdidaktisk forskning som Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté hade gjort; enligt denna utvärdering har 

forskarskolor stor betydelse för att bygga upp kunskap inom sina respektive 

områden.11 Av detta drog regeringen slutsatsen att det är väsentligt att lärare får 

möjlighet att aktivt medverka i den fortsatta uppbyggnaden av skolans kunskapsbas. 

Erbjudandet till yrkesverksamma lärare, att gå en forskarutbildning som är relevant 

för verksamheten, beskrevs som ett led i detta. Förhoppningen var också att lärarna 

skulle involveras i utvecklingen av läraryrkets kunskapsbas, samt att detta skulle leda 

till en fördjupning som öppnade dörrar till nya karriärvägar för forskarutbildade 

lärare. Avslutningsvis framhölls också vikten av samarbete mellan å ena sidan skola 

och å andra sidan högskolor och deras lärarutbildningar för att intentionerna skulle 

kunna realiseras.12 

På liknande sätt beskrivs intentionerna i budgetpropositionen i en inbjudan 

från utbildningsdepartementet till högskolor och universitet ”att anmäla intresse om 
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att organisera och medverka i forskarutbildning för lärare genom forskarskolor”13. I 

denna skrivelse formuleras syftet att skapa nya karriärvägar för lärare ännu tydligare: 

”Forskarutbildningen skall bidra till att öka antalet forskarutbildade lärare i skolan 

och möjliggöra för skolhuvudmännen att anställa lektorer i skolan”. Förväntningarna 

på att kompetensutvecklingen i forskarutbildningen skall återkopplas till 

lärarverksamheten lyfts också fram ännu tydligare än i propositionen genom kravet 

att de ämneskunskaper som lärarna tillägnar sig också skall omfatta en fördjupning i 

ämnesdidaktik (ibid.). Både detta dokument och budgetpropositionen hänvisar till att 

det skall komma mer information. 

 Denna ytterligare information kungjorde regeringskansliet i november 2007 i 

form av två förordningar, dels om utbildning på forskarnivå för lärare (SFS 

2007:753), dels om statsbidrag för detta (SFS 2007:754). Till skillnad från de tidigare 

refererade dokumenten står det i dessa förordningar inte explicit något om att 

forskarutbildningen förväntas vara relevant för lärarnas verksamhet i skolan. Detta 

framgår i stället av att de forskarskolor som universitet och högskolor nu bjuds in att 

söka medel för, avser utbildning fram till licentiatexamen, vilket anges i förordningen 

om utbildning på forskarnivå för lärare (SFS 2007:753, § 1). En springande punkt i 

satsningen på forskarskolor inom lärarlyftet är just tanken att lärarna skall återgå till 

att tjänstgöra i skolan efter att de avlagt sina licentiat-examina för att deras 

kompetensutveckling skall komma skolan till del. Tidigare satsningar på 

forskarutbildning som kompetensutveckling för lärare hade nämligen snarare bidragit 

till att minska skolans kunskapsbas än att öka den, eftersom många lärare valde att 

fortsätta sina akademiska karriärer efter att de hade disputerat i stället för att 

återvända till läraryrket i skolan. För att undvika en liknande effekt av den breda 

satsning som startade år 2007 sattes ramarna snävare: dels sträckte sig utbildningen 

inom ramen för forskarskolorna för yrkesverksamma lärare fram till licentiatexamen, 

alltså bara halva vägen till en doktorsexamen, dels förutsattes att lärarna skulle 

fortsätta att undervisa i sina skolor motsvarande 20 % av heltid under sina 

forskarstudier (SFS 2007:754). Som konsekvens av detta måste de högskolor som 
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anordnade forskarskolorna erbjuda utbildningen för en studietakt på 80 %, vilket 

också innebär att studietiden i sin helhet fick sträcka sig över ”högst två år och sex 

månader” (SFS 2007:753, 1§), alltså en termin längre än om satsningen hade avsett 

heltidsstudier. 

I förordningen om utbildningen (SFS 2007/753) är beskrivningen av syftet 

med satsningen på forskarskolor för yrkesverksamma lärare betydligt mer 

knapphändig än i de båda tidigare refererade texterna. Tyvärr är den också otydlig: 

Utbildningen ska ges för att bidra till att bygga upp skolans och läraryrkets kunskapsbas 

och öka antalet forskarutbildade lärare i skolan och ska avse sådana ämnen som medför en 

förstärkning av lärarens kunskaper och kompetens så att elevers måluppfyllelse därigenom 

ökar (SFS 2007:753, 2§) 

Denna ganska långa mening kan tolkas som att satsningen har som mål att utveckla 

kvalitén både på ett kollektivt och ett individuellt plan. Det framgår att satsningen 

gäller både skolan och läraryrket som sådant, vilket alltså skall uppnås genom att fler 

av de lärare, som är verksamma i skolan, skall ha genomgått en forskarutbildning. 

Det framgår också att forskarutbildningen skall avse ämnen som leder till att lärarna, 

individuellt och kollektivt, under sina forskarstudier tillägnar sig sådana kunskaper 

som gör att de kan främja elevers måluppfyllelse i högre utsträckning än hittills. 

Innebörden är emellertid otydlig eftersom ”ämne” kan uppfattas dels som 

forskarutbildningsämne, dels som skolämne. På liknande sätt kan ”elevers 

måluppfyllelse” relateras till kursplaner för enskilda skolämnen eller till läroplanen 

som helhet (för respektive skolform). Om måluppfyllelsen avser enskilda skolämnen i 

relation till respektive kursplan ligger det nära till hans att tolka förordningen som att 

forskarutbildning med bäring på skolan som helhet likväl som på olika enskilda 

skolämnen skulle kunna ingå i satsningen. Om måluppfyllelsen i stället är tänkt att 

relateras till mer övergripande nationellt plan, ligger det närmare till hans att dra 

slutsatsen att satsningen främst avser forskarutbildningar med bäring på ämnen som 

ingår i internationella undersökningar av elevers skolprestationer, till exempel PISA14, 
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av elevers måluppfyllelse i utvalda ämnen. Beroende på hur man som läsare tolkar 

texten i förordningen, kan man därför dra olika slutsatser om huruvida en 

forskarskola i musikpedagogik skulle kunna ingå i satsningen eller ej. 

 

Vägen till en nationell forskarskola i musikpedagogik 

Sammantaget ledde alltså den knappa formuleringen i förordningen om utbildning på 

forskarnivå för lärare till att mina kolleger på KMH och jag kände oss osäkra på om 

det över huvud taget var tänkbart att en ansökan om en forskarskola i 

musikpedagogik skulle kunna beviljas medel. Osäkerheten hängde också samman 

med intentionen att forskarutbildningen på ett kollektivt plan skall ”möjliggöra för 

skolhuvudmän att inrätta lektorstjänster”. Det framgick inte om syftet var att 

återinföra en karriärstege liknande den som tidigare fanns för lärare i så kallade 

läroämnen, dit musik inte räknades. I förordningen står det visserligen inte något om 

att inrätta lektorstjänster, men detta formuleras i inbjudan till högskolor och 

universitet att anmäla intresse att anordna forskarskolor, och det bekräftades också 

av de tjänstemän på utbildningsdepartementet som vi rådfrågade. Något som också 

bekräftades var emellertid den öppenhet när det gäller tänkbara ämnen, som 

budgetpropositionen ger uttryck för, vilket ledde till att vi bestämde oss för att 

förbereda en ansökan om en forskarskola i musikpedagogik. Med tanke på att 

lärarutbildning i musik hade legat till grund för utvecklingen av musikpedagogik som 

forskningsämne såg vi det som relevant och konstruktivt. Detta tog vi också upp 

med våra kolleger på de fyra musikhögskolor, som i likhet med KMH erbjuder 

forskarutbildning i musikpedagogik, och frågade om de var intresserade av att 

medverka i en nationell forskarskola i musikpedagogik, eftersom vi också såg detta 

som en möjlighet att på ett nationellt plan samordna stora delar av den 

forskarkompetens som hade byggts upp i ämnet för att bättre ställa den till 

förfogande för forskarintresserade lärare. Även hos våra kolleger fanns en osäkerhet 

liknande den på KMH, när det gällde möjligheten att få medel för just vårt ämne 

inom ramen för satsningen på forskarskolor för lärare. De såg bättre möjligheter för 
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ansökningar som innebar samarbete med allmänna lärarutbildningar; samtliga 

musikhögskolor, inklusive KMH, medverkade också i ansökningar med 

lärarutbildningar vid universitet/lärarhögskolor i sina respektive regioner. Eftersom 

en ansökan om en forskarskola tar mycket tid i anspråk, var det viktigt att det fanns 

förutsättningar för att den skulle beviljas, och att fördelarna med forskarskolan skulle 

bli stora. När vi hade diskuterat öppenheten i utlysningen och gått igenom vilka 

positiva konsekvenser en nationell forskarskola för musiklärare skulle kunna 

innebära, enades vi, trots den osäkerhet vi kände, om att förbereda en ansökan.   

I ansökan om NFS/Musikpedagogik medverkade, som jag kortfattat har 

beskrivit tidigare, samtliga svenska musikhögskolor som erbjuder forskarutbildning i 

musikpedagogik: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm var värdhögskola (i samverkan 

med Stockholms universitet), och Högskolan för scen och musik vid Göteborgs 

universitet, Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet, Musikhögskolan vid 

Örebro universitet samt Institutionen för musik och medier vid Luleå tekniska 

universitet var partnerhögskolor. Ämnesföreträdarna för musikpedagogisk 

forskarutbildning vid dessa musikhögskolor deltog i de förberedande diskussionerna 

inför arbetet med ansökan. 

Som akademiskt ämne vid svenska musikhögskolor representerar 

musikpedagogik snarare ett mångdisciplinärt kunskapsområde än en tydligt avgränsad 

vetenskaplig disciplin. Generellt omfattar nämligen kunskapsområdet för 

musikpedagogik alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik, samt 

villkor för detta, men i forskarskolan för yrkesverksamma lärare avgränsade vi alltså 

området till skolan. Musik är en genuint mänsklig företeelse som kan representera 

kulturell identitet liksom personlig integritet och emotionella aspekter. Det innebär 

att både musikaliska aspekter och sociala/kulturella och individuella dimensioner kan 

undersökas i musikpedagogik. Med tanke på det stora utrymme som musik intar i 

barns och ungdomars liv är deras sätt att förhålla sig till musik och utveckla sitt 

musikaliska kunnande ett område av generell betydelse för dagens samhälle. Med 

hjälp av musik bearbetar de både musikaliska och andra erfarenheter, vilket gör att 
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mångfaldsfrågor, värdegrundsfrågor och demokratifrågor kan belysas i 

musikpedagogiska studier av barns och ungdomars musikpreferenser och 

ensemblemusicerande.  

Som tema för forskarskolan enades vi om "musikalisk kunskapsutveckling" 

med bäring på skolan område. För att bedriva forskarstudier om detta område är det 

väsentligt att själv ha omfattande erfarenheter av musicerande i olika kontexter. Å 

ena sidan är det viktigt att vara förtrogen med olika musikkulturer och att ha kunskap 

om olika funktioner som musik kan ha, både socialt och individuellt. Å andra sidan är 

det också viktigt att ha förståelse för olika individuella uppfattningar om vad musik 

kan vara och vilken betydelse musik kan ha i ungas liv. Dessa förutsättningar uppfylls 

med råge av erfarna yrkesverksamma musiklärare: deras profession förutsätter att de 

har hög musikalisk kompetens och stor förtrogenhetskunskap om musikaliska 

lärprocesser. Den centrala roll som musicerande i klass har i musikundervisning i 

svensk grundskola och svenskt gymnasium medför dessutom att musiklärare 

utvecklar hög kompetens som reflekterande praktiker: både i planering av lektioner 

och i stunden – medan de undervisar, behöver de anpassa sin undervisning till 

enskilda elevers olika individuella förutsättningar samtidigt som de också behåller sitt 

fokus på hela elevgruppen.  

Genom att välja musikalisk kunskapsutveckling med bäring på skolans område 

som tema för forskarskolan, satte vi en ram som innebar att licentiandernas 

forskningsprojekt fick en tydlig anknytning till musikämnet i skolan. Temat sätter 

elevers lärande i fokus och inkluderar både aspekter som är specifika för musik i sig 

och för ämnesdidaktik. Dessutom belyser temat den inriktning mot eget musicerande 

som framhävs i läroplanerna för grundskola och gymnasium.  

Inför arbetet med att skriva ansökan gav ämnesföreträdarna för 

partnerhögskolorna forskarlaget på KMH förtroendet att göra detta. Tillsammans 

med min kollega fil. dr. Ralf Sandberg har jag därför haft huvudansvaret för 

programbeskrivningen av forskarskolan, medan fil. dr. Maria Calissendorff 

tillsammans med dåvarande studierektor Jörgen Paulsson ansvarade för att 
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sammanställa övriga uppgifter, inklusive budget, i ansökan. Under skrivfasen höll vi 

partnerhögskolorna informerade om det pågående arbetet för att de skulle ha 

möjlighet att göra inspel. När det gäller beskrivningen av innehåll och upplägg i 

ansökan hade kollegerna på partnerhögskolor emellertid inga invändningar, vilket 

ledde till att ansökan utformades enligt det förslag som vi kolleger på KMH lade 

fram.  

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) ansvarade för 

utlysningen av forskarskolorna och bedömningen av ansökningarna. Av de 21 

ansökningar som skickades in bedömdes bara tio ha den vetenskapliga kvalitet som 

krävdes för att beviljas medel: av dessa bedömdes fem ha hög kvalitet och de 

ytterligare fem ha tillräcklig kvalitet. I denna grupp ingick tyvärr inte de ansökningar 

som musikhögskolorna medverkade i tillsammans med lärarutbildningar i sina 

regioner. Glädjande nog var däremot ansökan om en nationell forskarskola i 

musikpedagogik/musikpedagogiskt arbete en av de fem ansökningar som bedömdes 

ha hög vetenskaplig kvalitet.  

I sin bedömning tog alltså UVK hänsyn till de kriterier som lyfts, dels fram i 

budgetpropositionen, dels i inbjudan till högskolor och universitet att anmäla intresse 

för att anordna forskarskolor: att forskarutbildningen skulle ha hög relevans för 

verksamheten som lärare, och att de ämneskunskaper som lärarna tillägnar sig också 

skall omfatta en fördjupning i ämnesdidaktik. Inrättandet av NFS/musikpedagogik 

visade att bedömargruppen inte hade beaktat den innebördsglidning av begreppen 

”ämne” och ”måluppfyllelse” i riktning mot internationella jämförande studier, som 

kunde läsas ut av förordningen om forskarutbildning för lärare. Det var mycket 

glädjande att det inte hade funnits någon grund för vår oro för att skolämnet musik 

eller forskarutbildningsämnet musikpedagogik skulle hamns utanför regeringens 

satsning på forskarskolor för lärare! 
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Inför starten av nationella forskarskolan i musikpedagogik 

För att leda forskarskolan bildade vi i enlighet med våra överenskommelser i 

planeringsarbetet ett programråd, och till detta beslöt vi att adjungera en koordinator 

för forskarskolan. I programrådet ingick ämnesföreträdarna vid samtliga 

partnerhögskolor samt, som ordförande, rektor för Kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm. I den reviderade budget som utformades efter att ansökan beviljats 

avsattes inga medel för programrådet eller föreståndarenen; i stället satsade vi på att 

som koordinator anställa en forskarassistent med uppgift att inom ramen för den 

administrativa delen av anställningen (20 % av heltid) ansvara för samordning och 

information, att inom ramen för undervisningsdelen (30 % av heltid) handleda och 

undervisa i NFS/Musik, samt att inom ramen för den återstående forskningsdelen 

bedriva vetenskapliga undersökningar knutna till forskarskolan. Detta har inneburit 

att vi har fått både en kontinuerlig uppföljning av NFS/Musikpedagogik och en 

vetenskaplig belysning av den och dess konsekvenser.15 

  

Vid sitt konstituerande möte i maj, 2008, beslöt programrådet att anta 13 

licentiander i stället för 10, vilket ansökan hade avsett; detta blev möjligt genom 

omdisponering i budgeten. Studieplatserna fördelades dels från utgångspunkten att 

det är önskvärt att varje lärosäte har mer än en licentiand, dels i relation till 

söktrycket. Detta ledde till att KMH antog fem och partnerhögskolorna två 

licentiander vardera (22 sökande till KMH, åtta till MHM/LU; två till MoM/LTU, 

åtta till HSM/GU, samt fem till OrU). Utlysningen utgick från att forskarskolorna 

skulle starta höstterminen 2008, men programrådet beslöt vid det konstituerande 

mötet att licentianderna skulle antas till NFS/Musik för att påbörja sina studier 

vårterminen 2009. Detta hängde samman med att beskedet om att ansökan hade 

beviljats kom så sent på vårterminen att lärartjänstgöringen för höstterminen 2008 

för de flesta musiklärarna i Sverige redan var beslutad, och att det knappast skulle ha 
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varit möjligt för skolhuvudmännen att finna kompetenta vikarier med så kort 

framförhållning.  

I ansökan hade vi utgått från en övergripande fördelning på 75 hp för 

licentiatarbetet och 45 hp för kursdelen. Inom denna hade vi avsatt 30 hp för 

obligatoriska kurser som representerade forskarskolans tema – musikalisk 

kunskapsbildning med bäring på skolans område – och 15 hp valbara kurser, som 

antingen skulle ge licentianderna möjlighet att bredda sina kunskaper eller fördjupa 

dem inom problemområdena för sina forskningsprojekt.  Vid det konstituerande 

mötet beslöt emellertid programrådet att den obligatoriska kursdelen skulle utgöra 

37,5 hp, vilket innebar att utrymmet för valbara kurser minskades till 7,5 hp. Vi valde 

att geografiskt förlägga kurserna så att de medverkande högskolorna skulle ansvara 

för en kurs vardera: KMH för introduktionskursen på 15 hp och var och en av 

partnerhögskolorna för de övriga kurserna på 7,5 hp. Ett viktigt syfte med detta 

upplägg var att licentianderna skulle lära få känna alla forskarutbildningsmiljöer i 

musikpedagogik i Sverige, och att doktoranderna på de olika lärosätena skulle lära 

känna licentianderna. Tidsmässigt planerade vi in kurserna så att kursdelen som 

helhet kunde läsas under de fyra första terminerna av utbildningen för att 

licentianderna skulle kunna koncentrera sig helt och hållet på sina licentiatuppsatser 

under den avslutande terminen. Detta med hänsyn till att tiden generellt tenderar att 

bli knapp i slutet av forskarutbildningen, och att det för lärarna inte fanns några 

möjligheter att förlänga studietiden, eftersom ramen för forskarskolorna var satt till 

högst två och ett halvt år med slutpunkt under 2011.  

Samtliga kurser hade i enlighet med ansökan ett upplägg med intensivpass vid 

start och avslutning av kurserna; i introduktionskursen på 15 hp hade vi även ett 

intensivpass i mitten av kursen. Intensivpassen omfattade två dagar i kurserna på 7.5 

hp och tre dagar i introduktionskursen. I samtliga kurser ingick också nätbaserade 

seminarier via virtuella ”kursrum”, till exempel kursinformation, kursuppgifter och 

diskussionsfora i olika gruppkonstellationer. Idag är ett sådant arbetssätt vanligt 

förekommande, men år 2009 var det ännu inte var allmänt etablerat i högre 
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utbildning. Eftersom NFS/Musikpedagogik geografiskt sett sträckte sig från den 

sydligaste till den nordligaste och från den västligaste till den östligaste delen av 

Sverige, utgjorde kombinationen av seminarier på de medverkande högskolorna och 

interaktion via virtuella fora en viktig förutsättning för att över huvud taget bedriva 

forskarutbildningen.   

Liknande förutsättningar gällde också för handledningen av licentiandernas 

självständiga arbeten, där vi följde de etablerade riktlinjer som innebär att 

huvudhandledaren skall vara anställd på den institution där licentianden hade antagits 

till forskarutbildningen, medan den biträdande handledaren gärna kan vara anställd 

vid ett annat lärosäte. För att tillgodose licentiandernas olika individuella behov så 

utgjorde forskarna på samtliga partnerhögskolor ett gemensamt handledarkollegium 

som stod till licentiandernas förfogande. I samband med antagningen visade sig detta 

också vara väsentligt för att erbjuda handledning med de olika inriktningar som 

licentiandernas planerade forskningsprojekt representerade.16 Många av de 

projektbeskrivningar som ingick i ansökningshandlingarna hade hög kvalitet – fler än 

de antal licentiander som vi hade möjlighet att anta.  

Ansökningarnas kvalitet är särskilt intressant med tanke på att en del av dem 

skickades in av musiklärare som hade genomgått tidigare utbildningar som inte ger 

formell behörighet att antas till forskarutbildning. Akademisk utbildning upp till D-

nivå i musikpedagogik, som ger en sådan formell behörighet, etablerades först under 

1990-talet, och på vissa högskolor har det också varit möjligt att inom ramen för 

valbara kurser i senare lärarutbildningar läsa upp till D-nivå i musikpedagogik. Det 

var emellertid fler musiklärare än de som hade haft möjlighet att gå någon av dessa 

utbildningar som ansökte om att antas till NFS/Musikpedagogik. De som antogs 

utan vara formellt behöriga hade under en lång tid utvecklat sitt intresse för 

utvecklingsarbete och undersökande verksamhet och, som en följd av detta, gått 

kompetensutvecklande kurser och medverkat i vetenskapligt förankrade projekt av 

olika slag. De redovisade reell kompetens som motsvarade den formella behörighet 

som krävs för att antas till forskarutbildning. Vi såg alltså förväntansfullt fram emot 
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att få möta dessa nya forskarstuderande. 

 

Forskarskolan – två och ett halvt år med nya erfarenheter och 

utmaningar 

För ett litet forskarutbildningsämne som musikpedagogik på KMH med en likaledes 

liten doktorandgrupp på åtta deltidsdoktorander är det omtumlande när fem 

nyantagna forskarskole-licentiander gör entré. När de kommer till KMH för att delta 

i introduktionskursens första intensivpass på tre heldagar tillsammans med de åtta 

licentianderna från partnerhögskolorna i NFS/Musikpedagogik, en nyanställd 

doktorand på KMH och fem ytterligare doktorander är effekten särskilt påtaglig. 

Dessutom handlade det här om professionellt väl etablerade och erfarna praktiker 

med vana att tala inför många lyssnare och med stor diskussionslust, som de hade 

vässat under förberedelserna inför introduktionskursens första intensivpass (allt detta 

gällde både licentianderna och de ”ordinarie” doktoranderna).  

  

Forskarskolans kursde l  – en gemensam plat t form  

Inför den gemensamma upptakten till introduktionskursen hade kursdeltagarna 

skrivit om sig själva och sina förväntningar på forskarutbildningen; de hade också läst 

varandras beskrivningar, eftersom de lade dem i introduktionskursens virtuella rum. 

På så sätt hade de redan före första intensivpasset börjat lära känna varandra på 

distans eller att åtminstone blivit nyfikna på att lära känna varandra ”på riktigt”. 

Sammantaget bidrog detta förmodligen till att diskussionerna redan i det första 

intensivpasset genomgående var livliga och konstruktiva, även i de seminarier som 

låg sent på eftermiddagarna. Detta trots att innehållet i de tre dagarna omfattande 

och varierande, och trots att det var mycket som var nytt för de flesta av 

kursdeltagarna.  

I examinationsuppgifterna i introduktionskursen ingick en konferensliknande 

presentation av ett valt innehåll i kursen. Detta ledde fram till att kursen avslutades 

med en minikonferens på en dag, där alla kursdeltagarna presenterade sina 
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forskningsprojekt och kommenterade varandras presentationer. Det var verkligen 

intressant och givande att få ta del av så många väl förberedda presentationer med en 

så stor variation av fokusområden inom området musikalisk kunskapsbildning – inte 

bara för kursdeltagarna, utan i lika hög grad för oss forskare som hade möjlighet att 

delta! I en uppföljande diskussion framhöll också flera av licentianderna hur 

intressant det hade varit att lyssna till de andras presentationer, och att det skulle vara 

bra om konferensen skulle kunna upprepas. Just en sådan minikonferens upprepades 

inte, men i gengäld har licentianderna under sin utbildning fått möjlighet att 

presentera sina projekt på en nationell, en nordisk och en internationell konferens.  

Eftersom musikpedagogik snarare utgör ett kunskapsområde än en tydligt 

avgränsad disciplin, utgör vetenskapsfilosofi, -teori och -metod en väsentlig del i de 

obligatoriska kurserna. Genom att fem forskarutbildningar samarbetade i 

NFS/Musikpedagogik fick licentianderna tillgång en stor del av den samlade 

nationella kompetensen när det gäller att vetenskapligt belysa det musikpedagogiska 

fältet ur olika perspektiv. Flera av kurserna innehöll också forskningspraktik, det vill 

säga uppgifter som innebär att kursdeltagarna planerar, genomför och rapporterar 

utvecklingsarbeten och vetenskapliga undersökningar av mindre format, i 

musikpedagogiska kontexter. Därigenom ville vi ge licentianderna möjlighet att 

återkoppla sin ökade förståelse till musikundervisningen i skolan direkt, medan de 

gick respektive kurs.  

Generellt sett fungerade det bra att kombinera intensivpass på det lärosäte som 

ansvarade för en viss kurs med virtuella aktiviteter före och mellan intensivpassen. 

En del av de virtuella aktiviteterna var knutna till det vi kallar ”samläsning i små 

grupper”, vilket också föll väl ut. Det innebar att tre-fyra kursdeltagare läste samma 

texter, reflekterade skriftligt över dem samt kommenterade varandras reflektioner. 

Med detta som förberedelse presenterade de gemensamt gruppens synpunkter på 

texterna på ett seminarium med samtliga kursdeltagare, vilket bland annat medförde 

att hela kursgruppen fick ta del av mer litteratur än var och en hade läst. En del av de 

virtuella seminarierna blev faktiskt mer stringenta och koncentrerade än de som ägde 
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rum under intensivpassen. Därmed inte sagt att de helt och hållet skulle kunna ersätta 

seminarier med fysisk närvaro, särskilt inte i en forskarutbildning med fokus på 

lärande, kunskapsutveckling och förutsättningar för detta. I en grupp med ca 20 

forskarstuderande och några forskare är det viktigt att ibland kunna fortsätta 

diskussioner i direkt anslutning till seminarier i en liten grupp, öga mot öga, för att 

tillsammans fånga upp en tråd som belyser en viss aspekt, och för att leda 

resonemanget vidare. Det är förvisso inte bara på konferenser som verkligt viktiga 

steg tas i informella samtal utanför formella sessioner, vilket belyser vikten av möten 

på plats för att en kritisk massa skall kunna ha önskade konstruktiva effekter.  

Som jag skrev tidigare hade vi planerat att alla partnerhögskolorna skulle ge var 

sin kurs, men tyvärr gick detta inte att realisera fullt ut. Det gick nämligen inte att 

genomföra den valbara kursen som var förlagd till Högskolan för Scen och Musik vid 

Göteborgs universitet, eftersom inte tillräckligt många anmälde sig till den. Detta 

berodde i sin tur på att licentianderna behövde olika innehåll i just sina respektive 

valbara kurser för att fördjupa sig inom problemområdet för sina olika 

forskningsprojekt. För att licentianderna ändå skulle få lära känna 

forskningsmiljöerna vid alla partnerhögskolor anordnade kollegerna i Göteborg ett 

tvådagars seminarium för licentiander, ordinarie doktorander och forskare.   

  

Forskarutbi ldning och lärart jänstgör ing – st imulans och be lastning  

Riktlinjerna för upplägget av forskarskolorna innebar en utmaning för både 

lärosätena och de forskarstuderande lärarna Å ena sidan har det varit värdefullt för 

licentianderna att "ha en fot kvar" på sina skolor men, å andra sidan, har deras 20-

procentiga tjänstgöring på skolan krävt mer faktisk arbetstid än beräknat. Flera 

licentiander har också beskrivit en dubbelhet i upplägget till följd av den stimulans 

som de fick för sin lärargärning genom att bedriva forskarstudier, samtidigt som de 

ibland kunde känna sig utanför på sina skolor på grund av att de var där i så liten 

utsträckning. I diskussionerna om framtiden som forskarutbildade lärare önskade de 

flesta att få möjlighet att fortsätta med både undervisning och forskning för att bidra 
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till utveckling av skolan.  

 Generellt sett är det viktigt att ta i beaktan, dels att uppdragen som lärare och 

som forskarstuderande kräver olika slags engagemang, dels att det knappast är 

möjligt att strukturera två deltider på ett för båda verksamheterna konstruktivt sätt 

genom att tillämpa samma fastlagda procentmässiga fördelning under hela 

studietiden. Forskarstuderandes dagliga arbetsinsats växer till exempel betydligt under 

slutfasen av ett licentiat- eller avhandlingsprojekt. Eftersom en sådan fas ligger i 

slutet av forskarskolans avslutande termin sammanfaller den med en period som 

kräver extra arbetsinsatser av musiklärare som ofta är huvudansvariga för större 

framföranden med sina elever inför sommarlovet. Belastningen under slutfasen av 

uppsatsarbetet blir dessutom extra påtaglig i en forskarskola som sträcker sig till 

licentiatexamen och inte medger någon möjlighet att förlänga studietiden.  När de 

kom igång med sina egna projekt fångades nämligen många av licentianderna av ett 

forskningsengagemang på ett sätt som medförde att det gärna hade låtit sina 

undersökningar växa i omfång.  

Sammantaget har vi dock fått intrycket att upplägget med deltidsstudier har 

fungerat relativt väl eftersom NFS/Musikpedagogik som helhet har redovisat ett 

mycket bra resultat: av de tolv lärare som valde att gå hela utbildningen avlade elva 

sina licentiatexamina inom den snäva stipulerade tidsramen. Den tolfte av dem var då 

tyvärr sjukskriven men tog sin examen senare. Den lärare som avbröt sina studier i 

NFS/Musikpedagogik valde att i stället gå en forskarutbildning som leder till 

doktorsexamen.  

  

Forskarskolan i  re lat ion t i l l  skolans verksamhet  

Under hela utbildningen har licentiandernas professionella erfarenheter av 

temaområdet, musikalisk kunskapsutveckling inom skolans område, utgjort en viktig 

utgångspunkt för deras vetenskapliga reflektioner. På så sätt har utbildningen som 

helhet knutit an till licentiandernas musikundervisning i skolan, vilket betonar den 

inneboende didaktiska dimensionen i forskarskolans tema. Licentiandernas önskemål 
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om att även fortsättningsvis kombinera arbete i skolan med forskning som främjar 

skolutveckling visar också att NFS/Musikpedagogik som helhet har haft stor 

relevans för skolans område. Detta grundar sig i att samtliga forskningsprojekt har 

tydlig koppling till musikundervisning i skolan, och att flera av projekten därutöver 

också har relevans för skolan på ett mer generellt sätt. Den innehållsliga samverkan 

med skolhuvudmännen baserades därför på att licentiandernas projekt hade bäring 

på skolans område, och att licentianderna även kontinuerligt kunde återkoppla sina 

erfarenheter från kursdelen i forskarutbildningen till sin verksamhet som lärare.  

I övrigt har samarbetet varierat mellan olika skolhuvudmän: det har varit 

konstruktivt och problemfritt mellan några av skolhuvudmännen och 

NFS/Musikpedagogik, men vi har tyvärr också upplevt problem, som att några 

skolhuvudmän inte visade något intresse för att deras lärare gick en forskarutbildning 

och inte heller visade att de såg att detta kunde ha positiva konsekvenser för skolans 

verksamhet. Det har till och med hänt att licentiander i NFS/Musikpedagogik har 

särbehandlats på ett negativt sätt jämfört med kommundoktorander som en viss 

kommun satsat på.  

I ledningsgrupperna för vissa av de andra forskarskolorna ingick representanter 

för skolhuvudmännen, något som vi emellertid inte hade i NFS/Musikpedagogik. I 

programrådet hade vi eventuellt kunnat lägga en grund för bättre samarbete om 

ledamöter som representerade skolhuvudmännen hade ingått, men med tanke på att 

samarbete förutsätter ömsesidigt engagemang hade det förmodligen snarare gällt 

samarbetet med de skolhuvudmän som redan visade ett intresse för sina lärares 

forskarutbildning än med dem som inte gjorde det. En representativ medverkan av 

skolhuvudmännen i programrådet skulle också förutsätta ett gott samarbete dem 

emellan, vilket hade varit problematiskt att få till stånd, inte bara till följd av det 

ointresse som vissa av dem visade, utan också till följd av att licentianderna i 

NFS/Musikpedagogik kom från geografiskt mycket spridda områden: från norra 

Norrland till södra Skåne och från olika kommuner på västkusten till motsvarande på 

östkusten. 
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Samordningen och informationen av NFS/Musikpedagogik omfattade inte heller 

några träffar med skolhuvudmännen; även detta hade kunnat förbättra samarbetet, 

men liksom när det gäller programrådet hade ett intresse från skolhuvudmännens 

sida varit en förutsättning för en bättre samverkan. Den nationella spridningen av 

licentiandernas skolor hade dessutom medfört att sådana träffar snarast hade 

fungerat bäst om de hade anordnats av respektive partnerhögskola, vilket vi alltså 

inte hade planerat för.  

Oavsett detta har emellertid licentiandernas forskarstudier haft ett upplägg som 

innebär att de har kunnat återkopplas till skolans område, vilket jag har beskrivit 

ovan. Dessutom har licentianderna på olika sätt bidragit till att på ett mer 

övergripande plan återföra sina nya insikter till skolans verksamhet på olika sätt, till 

exempel genom inlägg i offentlig debatt om olika skolfrågor eller genom 

presentationer av forskningsresultat på konferenser som riktar sig till lärare och 

lärarutbildare. Ett sådant exempel är licentiandernas eget initiativ till att organisera ett 

forskningsspår, ”Läraren som forskare”, med korta och publikvänliga presentationer 

av sina forskningsprojekt på KMH:s pedagogdagar,17 hösten 2009, en nationell 

konferens som riktar sig till musiklärare och utbildare av musiklärare. 

En annan mycket väsentlig aspekt av kopplingen mellan forskarskolan och 

skolhuvudmännen gäller de karriärvägar som lärarna erbjöds när de hade avlagt sina 

filosofie licentiat-examina. För ett fåtal av dem har forskarutbildningen lett till tydliga 

steg i karriären, men goda möjligheter att använda den forskarkompetens som de har 

tillägnat sig. För de flesta licentiaterna har emellertid återgången till tjänstgöring i 

skolan tyvärr inneburit en besvikelse, eftersom den kompetensutveckling som de 

hade genomgått inte ledde till någon större förändring av deras anställningar. Någon 

fick i uppdrag att inom ramen för sin anställning bedriva utvecklingsarbete på deltid, 

men utan att detta följdes upp av en löneökning. För flera licentiater förändrades inte 

något alls, varken när det gällde uppgifter eller lön, och det hände till och med att en 

forskarutbildad lärare fick sämre löneutveckling än kolleger som arbetat kvar på 

heltid i stället för att forskarutbilda sig på 80 % av tiden.  
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Forskarskolans inverkan på musikpedagogik som forsknings -

/forskarutbi ldningsämne  

Även om NFS/Musikpedagogik inte ledde till de förväntade karriärmässiga 

konsekvenserna för de flesta av de forskarstuderande, kunde vi redan vid starten se 

att den hade en positiv inverkan på svensk forskarutbildning i musikpedagogik. 

Under introduktionskursens första intensivpass medverkade nämligen forskare från 

samtliga partnerhögskolor, bland annat ämnesföreträdarna på partnerhögskolorna, 

med presentationer av de olika forskarutbildningarna och deras profilområden, vilket 

blev en fin nationell manifestation av musikpedagogik som forskningsämne. Just ett 

utökat nationellt samarbete är en viktig positiv konsekvens av att vår ansökan om en 

nationell forskarskola i musikpedagogik beviljades. Till detta bidrog det upplägg som 

vi valde, dels genom att forskarna vid samtliga partnerhögskolor utgjorde ett 

nationellt handledarkollegium som stod till licentiandernas förfogande, dels genom 

att licentianderna fick lära känna forskarutbildningsmiljöerna på alla 

partnerhögskolorna, och att alla andra doktoranderna i musikpedagogik fick lära 

känna licentianderna i gemensamma kurser och seminarier. Både licentianderna och 

de ”vanliga” doktoranderna uppskattade detta.  

Det var emellertid också viktigt att samläsningen synliggjorde de olika villkoren 

för forskarstudierna och därigenom också den ojämlikhet som rådde mellan å ena 

sidan forskarskolans licentiander och å andra sidan doktoranderna. Detta blev kanske 

allra tydligast på KMH, där inte bara licentianderna utan också de allra flesta 

doktoranderna studerade på deltid och alltså hade likartade arbetsbelastningar. Till 

skillnad från lärarlönerna, som licentianderna fick behålla som forskarstuderande, var 

doktorandlönerna betydligt lägre. Dessutom var kringmedlen för licentiandernas 

studier mer generösa än för doktorandernas, både när det gällde kostnader för 

konferensmedverkan och för intensivpass i kurserna. Med detta i åtanke är det 

förståeligt att doktorander kunde visa en viss irritation när en del av licentianderna 

förväntade sig en förbättring av sina förmåner fastän de faktiskt redan var bättre än 
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doktorandernas.  

Sammantaget har emellertid forskarskolan i sig har haft en positiv påverkan på 

samarbetet mellan våra partnerhögskolor, och i och med detta har den även på ett 

nationellt plan bidragit till den fortsatta utvecklingen av musikpedagogik som 

akademiskt ämne, framför allt när det gäller dess relation till skolan område. På 

KMH har vi nytta av erfarenheterna från NFS/Musikpedagogik i vårt arbete med att 

kvalitetssäkra och -utveckla forskarutbildningen i musikpedagogik, bland annat i vårt 

fortsatta arbete med att utveckla undervisnings- och redovisningsformer i våra 

kurser.  

Nu, när musikhögskolorna som ingick i NFS/Musikpedagogik sedan ett par år 

inte längre har ett gemensamt formellt uppdrag, är samarbetet inte längre 

kontinuerligt på nationell nivå. Därför är det glädjande att licentiaterna, lärarna som 

examinerats i forskarskolan, har tagit initiativ till ett nytt nationellt samarbete med 

gemensamma seminarieträffar för alla forskarstuderande inom området 

musikpedagogik i Sverige (detta omfattar även musikvetenskap med inriktning 

musikpedagogik, vilket är den benämning som används vid Örebro universitet). På 

KMH har vi etablerat ett liknande samarbete med Musikhögskolan i Malmö inom 

ramen för vårt samarbete i forskarutbildningen i musikpedagogik och i konstnärlig 

forskarutbildning, med gemensamma tvärdisciplinära seminarier för våra 

forskarstuderande, men det hindrar inte att licentiaternas initiativ är mycket 

välkommet! Vi ser fram emot att återuppta en initierad diskussion med tydlig bäring 

på skolans område tillsammans med nya och ”gamla” forskarstuderande – flera av 

licentiaterna fortsätter nu sin forskarutbildning fram till doktorsexamen.  

 

Forskarskolor för yrkesverksamma lärare – syfte och konsekvenser 

Ett viktigt syfte för regeringens satsning på forskarskolor för yrkesverksamma lärare 

var att undervisande lärare skulle få möjlighet att aktivt medverka i den fortsatta 

uppbyggnaden av skolans och läraryrkets kunskapsbas. Syftet var också att den 

kunskapsfördjupning som de tillägnade sig skulle leda till nya karriärvägar, bland 
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annat i form av lektorstjänster för forskarutbildade lärare. Eftersom dessa båda syften 

hade som övergripande mål att förbättra elevers måluppfyllelse framhölls i 

förberedelsearbetet vikten av samarbete mellan skola och högskolor och deras 

lärarutbildningar. Erfarenheterna från NFS/Musikpedagogik visar att syftet delvis har 

uppfyllts och delvis inte har uppfyllts, vilket jag diskuterar i detta avsnitt i relation till 

erfarenheter från de övriga forskarskolorna i samma omgång och till 

Högskoleverkets utvärdering som genomfördes hösten 2011. 

  

En dyr satsning med bra e l l er  magert  resul tat? 

Av Högskoleverkets utvärdering framgick det att flera skolhuvudmän fann det 

problematiskt att forskarutbildningen för lärare var dyr och tog lång tid. Ytterligare 

ett problem var att licentianderna i många fall var nyckelpersoner på sina skolor med 

värdefulla specialkompetenser redan innan de påbörjade sina forskarstudier, och att 

det därför var svårt att finna likvärdiga ersättare för dem under studietiden. HSV 

drog sammanfattningsvis slutsatsen att kostnaderna varit alltför höga med tanke på 

antalet lärare som studerade i forskarskolorna, och att därför alternativa vägar bör för 

att nå en bättre måluppfyllelse skall utredas. 

När Högskoleverket genomförde sin utvärdering av forskarskolorna arbetade 

ungefär hälften av lärarna, som antogs till den första omgångens forskarskolor för 

lärare, åter i skolan. Ganska många av licentianderna i forskarskolorna som helhet 

hade haft problem med att klara av sina forskarstudier på två och ett halvt år; några 

av dem var fortfarande inte klara hösten 2011, fastän de hade börjat sin utbildning 

höstterminen, 2008. Enligt HSV:s enkät hade också att ungefär hälften av de lärare 

som studerat i forskarskolorna för avsikt att forskarätta sina forskastudier till 

doktorsexamen, definitivt inte motsvarar syftet med satsningen på forskarutbildning 

för yrkesverksamma lärare. Trots detta var både lärare/licentiander, 

kommunföreträdare och representanter för forskarskolorna positiva till satsningen. 

Inom alla tre grupperna fanns en övervägande uppfattning att den 

forskningsbaserade kompetens om ämnesdidaktik som de forskarutbildade lärarna 
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tillägnat sig, hade skapat förutsättningar för att förbättra elevers måluppfyllelser.    

Till detta bidrar också gruppen licentiater från NFS/Musikpedagogik på ett 

konstruktivt sätt genom att de på olika sätt på olika sätt delar med sig av sina 

erfarenheter och återkopplar dem både till skolans verksamhet, utredningar, 

Skolverket, lärarutbildning och, som sagt, till utbildning och forskning i 

musikpedagogik. Som grupp visar de tidigare licentianderna i musikpedagogik att 

deras forskarutbildning faktiskt har haft relevans för skolans område på ett varierat 

sätt, inte enbart för skolämnet musik utan också på ett mer generellt plan. Deras olika 

verksamheter medför också att de iklär sig roller som brobyggare mellan skola och 

högskola, ett konstruktivt sätt att återföra den egna kompetensutvecklingen åt två 

håll. Detta gör de oavsett om de tjänstgör som lärare eller fortsätter sina 

forskarstudier. 

 

RReflekt ioner över utebl ivna karriärvägar  

Den viktigaste anledningen till att så många forskarutbildade lärare har lämnat sina 

anställningar i skolan är att deras skolhuvudmän saknade en beredskap att förvalta 

och vidareutveckla kunskapskapital som forskningsbaserad kompetens representerar. 

Det är anmärkningsvärt att de andra forskarskolorna som beviljades 2007 har gjort 

liknande erfarenheter, vilket framkommer tydligt både av Högskoleverkets 

utvärdering och av diskussionen på den nationella konferens som anordnades i 

Stockholm, hösten 2011, av nio av de tio forskarskolor, som beviljats medel år 2007, 

tillsammans med lärarförbundet. För att förstå anledningen till detta utfall är det, 

enligt mitt sätt att se, viktigt att reflektera över traditioner som kan bidra till att 

försvåra för satsningar av detta slag att få de konsekvenser som är avsedda.  

Historiskt sett har Sverige sedan Gustav Vasa införde ärftlig monarki varit ett 

starkt centralistiskt styrt land, där statliga beslut om ändringar har fått genomgripande 

konsekvenser med bieffekter som ofta inte gått att förutse. Belysande historiska 

exempel på detta – från ett helt annat område än skolans – är skiftesreformerna, som 

under slutet av 1700-talet och under 1800-talets tidigare decennier bidrog till att 
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effektivisera jordbruket men också till att slå sönder bygemenskaper genom att 

åstadkomma färre, men större och väl sammanhålla odlingsarealer där också 

bostäderna placerades. De senaste decenniernas förändringar i riktning mot 

kommunalisering och privatiseringar av olika typer av verksamheter motverkar 

numera oönskade nationellt genomgripande genomslag av statliga beslut, men tyvärr 

kan i stället bieffekter i form av samordningsproblem uppstå, vilket har varit fallet i 

satsningen på forskarskolor för lärare. Till stor del beror det på kombinationen av 

centralistisk styrning och en stark tradition av kommunalt självstyre, vilket har desto 

större inverkan på satsningar på skolans område sedan ansvaret för skolan 

kommunaliserades. 

Eftersom skolhuvudmännen är ansvariga gentemot respektive kommuner hade 

beslut på kommunal nivå om karriärvägar (till exempel lektorstjänster) för 

forskarutbildade lärare haft stor betydelse för att regeringens syften med 

forskarskolorna skulle uppfyllas. Forskarskolornas erfarenheter visar att beslut i stor 

utsträckning saknades på denna nivå, vilket eventuellt kan hänga samman med att 

information om förutsättningar för att medverka i den förestående satsningen inte – 

eller i liten utsträckning – skickades ut till skolhuvudmän. Enligt de uppgifter jag 

fått18 har nämligen varken Regeringskansliet eller Skolverket under hösten 2007 eller 

våren 2008 registrerat några utskick till skolhuvudmän om de kommande 

forskarskolorna för yrkesverksamma lärare. Eftersom denna satsning, som är unik i 

sitt slag, fick stor medial uppmärksamhet och presenterades som en del av lärarlyftet, 

bör den dock har varit välkänd för samtliga skolhuvudmän i Sverige.  

Just detta, att forskarskolorna för yrkesverksamma lärare presenterades som en 

del av lärarlyftet innebär också att det är relevant att se hur skolhuvudmän 

informerades om olika delar av detta. I ett pdf-dokument, specifikt riktat till lärare 

och skolhuvudmän, informerade Skolverket under 2007 om beslutade 

fortbildningsmöjligheter i form av fristående kurser på grundläggande och avancerad 

nivå. I detta dokument, som skrevs efter att regeringen hade presenterat sin 

kommande satsning forskarutbildning för lärare i budgetpropositionen, men innan 
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beslut hade fattats om utformningen och utlysningen av forskarskolorna, nämns inte 

något om att forskarutbildning för lärare också kommer att ingå i lärarlyftet.  

Det kan finnas olika anledningar till att skolhuvudmän inte fick motsvarande 

information om den kommande satsningen på forskarskolor, som universitet och 

högskolor fick. En anledning är att detta kan ha hamnat mellan två stolar. Enligt den 

muntliga information som jag har fått av tjänstemän på Regeringskansliet låg det till 

exempel inte i kansliets uppdrag att skicka ut någon inbjudan till skolhuvudmän att 

anmäla sitt intresse att låta sina lärare gå forskarutbildning. Däremot var det 

väsentligt för regeringen att få ett förhandsbesked från högskolor och universitet om 

deras beredskap att organisera och medverka i forskarskolor för lärare för att veta om 

det var realistiskt att utlysa dessa. Vetenskapsrådet, som hade hand om utlysningen 

av forskarskolorna, riktade också i enlighet med sitt statliga uppdrag sin information 

till dem som skulle komma ifråga för att erbjuda utbildningen, det vill säga till 

högskolesektorn, men däremot inte till skolhuvudmännen.  

I Skolverkets informationsmaterial om kurser på grundläggande och avancerad 

nivå utgör kurser som Skolverket själv har beställt av olika högskolor en viktig del; 

dokumentet kan därför ses både som allmän information om denna del av lärarlyftet 

och som reklam för den utbildning som låg under verkets eget ansvar. Viktigt i detta 

sammanhang är också att Skolverket administrerade statsbidraget för 

utbildningskostnaderna på grundläggande och avancerad nivå och alltså var 

kontaktorganisation för skolhuvudmännen. En förutsättning för att dessa skulle få ta 

del av statsbidraget var att deras respektive kontaktpersoner ansökte om detta via 

Skolverket. Däremot var Skolverket inte involverat i administrationen av 

statsbidragen till forskarskolorna. I den första omgången forskarskolor distribuerade i 

stället Vetenskapsrådet de beviljade medlen periodiskt till värdhögskolorna, som fick 

uppdraget att administrera statsbidraget för lärarnas löner. Det innebar att 

skolhuvudmännen hade rätt att hos respektive värdhögskola rekvirera 75 % av 

lärarnas löner som avsåg den tid (80 % av heltid) som de ägnade åt forskarstudier 

(alltså: 75 % av 80 % av heltidslönerna).  
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En annan möjlig anledning till att skolhuvudmännen inte bjöds in att aktivt förhålla 

sig till satsningen på forskarskolor för lärare är att de positiva konsekvenser som 

dessa förväntades ha för skolans område ansågs vara så uppenbara att det låg i 

skolhuvudmännen eget intresse att stödja sina lärares forskarutbildning. Ett sådant 

förgivettagande skulle också kunna vara en anledning till att det inte heller gick ut 

information om vikten av att skolhuvudmännen etablerar karriärvägar för de lärare 

som valde att forskarutbilda sig. Brister i kommunikation under förberedelserna av 

den första omgången forskarskolor för yrkesverksamma lärare skulle i sin tur kunna 

vara en förklaring till att vissa skolhuvudmän varken visade intresse för sina lärares 

forskarstudier eller byggde upp någon beredskap att erbjuda dem karriärvägar där de 

på konstruktiva sätt skulle kunna bidra till att skolutvecklingen. 

  

Ref l ekt ioner över utebl iven samverkan skola–högskola 

Mot bakgrund av de statliga myndigheternas knapphändiga kommunikation med 

skolhuvudmännen under förberedelsearbetet är det lite förvånande att 

Högskoleverket i den enkät som låg till grund för utvärdering av forskarskolorna 

frågade om de medverkande lärosätena stämde av utbildningens upplägg och innehåll 

med skolhuvudmännen innan utbildningen startade. Av enkätsvaren framgick att 

nästan ingen diskussion hade förts initialt mellan forskarskolor och skolhuvudmän 

om kompetensbehoven i skolan, vilket Högskoleverket såg som en tydlig brist. Som 

jag uppfattar utgör frågan och kritiken samman en uppföljning av det delmål som 

nämns i budgetpropositionen 2006/2007: att forskarskolorna för yrkesverksamma 

lärare skulle resultera i samarbete mellan skola och högskolor och deras 

lärarutbildningar, eftersom detta ansågs vara en förutsättning för att utveckla kvalitén 

i den svenska skolan. Frågan tyck också utgå från att skolhuvudmännen varit väl 

informerade detta, vilket inte verkar ha varit fallet.  

En sådan avstämning som Högskoleverket efterlyser skulle förvisso kunna ha 

bidragit till att skolhuvudmännen hade utvecklat en bättre beredskap att förvalta det 

kunskapskapital som licentianderna byggde upp under sin forskarutbildning. Detta 
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hade dock förutsatt samverkan redan under högskolornas arbete med att skriva 

ansökan om medel för forskarskolor, eftersom det var ett krav att ansökan skulle 

innehålla en beskrivning av respektive forskarskolas tematiska inriktning, av den 

ämnesdidaktiska förankringen och av upplägget av utbildningen. Ett sådant 

tillvägagångssätt hade varit relevant om det handlade om planering av 

uppdragsutbildning som behöver stämmas av mellan uppdragsgivare och utförare. 

Här var emellertid varken kommuner eller skolhuvudmän uppdragsgivare, utan 

staten, och lärosätena var utförare.  

När det gäller forskarutbildning med statlig finansiering som förvaltas av 

lärosätena får dessa inte särbehandla några sökande, vilket i sin tur gör det 

problematiskt att i förväg stämma av upplägg och innehåll med blivande licentianders 

respektive skolhuvudmän. Det problematiska i en sådan avstämning på förhand 

belyses ytterligare av att de flesta av dem som antogs hade ansökt på eget initiativ, 

och att de hade gjort det utan att någon representant från skolhuvudmännen hade 

uppmuntrat dem till det. Detta framgår av en senare fråga i Högskoleverkets 

utvärdering. Vilka skolhuvudmän det rörde sig om stod alltså klart först efter att 

antagningsprocessen var slutförd.  

För att anpassa NFS/Musikpedagogik efter skolans behov utformade vi i 

stället redan i ansökan både temat – musikalisk kunskapsutveckling med fokus på 

elevers lärande – och upplägget så att de blivande licentianderna skulle kunna 

återkoppla sina forskarstudier till skolans område i enlighet med de syften som 

beskrevs i regeringens och Vetenskapsrådets underlag. Vi gjorde också två nationella 

utskick med information till skolhuvudmän om NFS/Musikpedagogik och studiernas 

koppling till skolan, de finansiella förutsättningarna och om administrationen av 

statsbidrag för lärarnas löner. Parallellt med detta lade samtliga partnerhögskolor ut 

information om NFS/Musikpedagogik på sina hemsidor och om förutsättningarna 

för att bli antagen till den. Till dessa förutsättningar hörde både behörighetskrav och 

bekräftelse från respektive skolhuvudman på att denne skulle ställa upp med den 

kostnad som inte täcktes av statsbidraget. Sammantaget kan vår information därför 
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ses som en motsvarighet till Skolverkets informationsdokument om lärarlyftets första 

del, riktad till lärare och skolhuvudmän; den tog upp innehåll och upplägg samt 

förutsättningar för antagning, finansiering och utbetalning av statsbidrag.  

För NFS/Musikpedagogik var dessutom situationen speciell av två helt skilda 

skäl: Å ena sidan var situationen speciell till följd av att vår forskarskola var nationell 

och alltså omfattade kommuner från mycket olika delar av landet, vilket försvårade 

samplanering med skolhuvudmän innan licentianderna var antagna. Detta 

understryks av resultat från ett utvecklingsprojekt med tre av musikhögskolorna som 

visade tydliga skillnader mellan de lokala lärarutbildningarna i musik, vilket i viss 

utsträckning ger upphov till regionala skillnader i musikundervisning i skolan, 

eftersom det är vanligt att lärarstudenter i musik väljer att arbeta som musiklärare 

förhållandevis nära sin studieort.19 Med detta som bakgrund var det angeläget att 

forskarskolans tema gällde elevers lärande och förutsättningar för deras lärande; ett 

område med generell relevans för skolans område. 

Å andra sidan var situationen för NFS/Musik speciell därför att 

musikpedagogik som forskningsämne har vuxit fram ur behovet att bygga upp en 

vetenskapligt grundad kunskapsbas med relevans för musikaliskt lärande och 

musikundervisning, vilket innebär att forskarskolans ämne pe se har en stark 

koppling till skolans område. Till detta kommer att samtliga involverade 

musikhögskolor sedan många decennier bedriver lärarutbildningar i musik och i 

samband med dessa samverkar med skolor på olika nivåer. Sammantaget hade vi 

därför goda förutsättningar att på förhand bilda oss en realistisk uppfattning om ett 

relevant upplägg och innehåll av forskarutbildningen.  

På ett generellt plan skulle det däremot vara mycket positivt med samverkan på 

planeringsstadiet mellan representanter för ansvariga på statlig och kommunal nivå, 

liksom även för forskarutbildningar och lärarutbildningar. Detta skulle kunna leda till 

ömsesidigt ansvarstagande och samverkan mellan olika organisationer inom skolans 

område, högskola/universitet och politik, vilket deltagarna i paneldebatten som 

avslutade forskarskolekonferensen, hösten 2011, ansåg vara väsentligt för att 
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framtida satsningar på forskarskolor för lärare skall få de avsedda effekterna. De 

framhöll också att strukturer och initiativ som främjar att forskarutbildade lärares 

kompetenser tas tillvara utgör viktiga förutsättningar för att det kollektiva 

kunskapslyft som forskarskolorna innebär skall komma skolans område till del. 

  

Ref l ekt ioner inför f ramtiden 

Inför 2013 års utlysning har riktlinjerna för forskarskolor för yrkesverksamma lärare 

delvis ändrats, vilket kan ses som en konsekvens av utfallet av de tidigare 

forskarskolorna. Enligt informationstexten på Vetenskapsrådets hemsida syftar 

forskarskolorna till att ”ytterligare stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos 

lärare och förskollärare, höja kvaliteten i undervisningen och öka skolans och 

förskolans kunskapsbas”. Andemeningen är i stort sett som tidigare, men tydligare 

avgränsad till det som faktiskt kan ses som direkta konsekvenser av själva 

forskarutbildningen, medan indirekta konsekvenser som ligger utanför 

forskarskolornas möjlighet till påverkan har utelämnats, till exempel karriärvägar för 

lärare.  

Liksom tidigare är det bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten som avgör 

om en ansökan beviljas. Liksom tidigare finns inte heller några riktlinjer om att 

forskarskolorna skall syfta till att förbättra skolelevers måluppfyllelse på ett generellt 

plan, som skulle kunna mätas i internationella jämförande undersökningar som PISA 

eller liknande. I stället står kvalitet i centrum oavsett vilket/vilka skolämnen som 

forskarskolans ämnesdikaktiska profil fokuserar på. Detta är intressant med tanke på 

att Högskoleverkets utvärdering innehöll frågor om huruvida de utbildningsämnen 

som ingick i den första omgångens forskarskolor ”bidrog till att stärka 

undervisningens kvalitet och måluppfyllelsen för eleverna”.20 Formuleringen knyter 

an till förordningen om utbildningen (SFS 2007/753), vilket jag kommenterade i 

kapitlets första avsnitt. Innebörden är otydlig och kan mycket väl leda till att de som 

svarar på enkäten uppfattar att frågan avser måluppfyllelse på ett generellt plan, vilket 

också delvis speglas i svaren. Enligt sammanfattningen av skolhuvudmännens 
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kommentarer svarade nämligen en klar majoritet visserligen ja på denna fråga, men 

många efterlyste matematik, svenska och engelska samt ämnen som numera ingår i 

den nya gymnasieskolan, till exempel ekonomi och juridik. I vårt svar på 

motsvarande fråga, riktad till lärosätena som medverkat i forskarskolorna, framhöll vi 

som företrädde Kungl. Musikhögskolan i Stockholm att en mångfald av skolans 

ämnen borde representeras av forskarskolorna, och att deras värde snarast borde 

bedömas utifrån skolan som helhet och de förutsättningar den ger för elevers lärande 

och utveckling. I enlighet med vårt svar är den fortsatta satsningen på kvalitet per se, 

oavsett vilka skolämnen som står i fokus, enligt min uppfattning viktig för en 

utveckling av skolan som helhet, vilket på sikt gynnar alla ämnen. 

Nytt i 2013 års utlysning är också att licentianderna förväntas lägga lika stora 

delar av sina heltidsanställningar på lärartjänstgöring och forskarstudier, vilket är 

tänkt att stärka kopplingen mellan skola och forskarskola. Denna förändring kan 

också ses som ett försök att ge skolorna bättre möjligheter att kontinuerligt ta del av 

lärarnas kompetenser utan avbrott. Som en konsekvens av att studierna bedriv på 

halvtid kommer de emellertid att ta fyra år i anspråk. 

Nytt är också att statsbidraget endast avser högskolornas kostnader för att 

utbilda licentianderna, och att skolhuvudmännen inte längre får kompensation för 

sina kostnader för lärarnas löner under deras studietid. I stället har skolhuvudmän nu 

möjlighet att (inom satsningen på karriärtjänster för lärare) få statsbidrag för 

lektorstjänster för licentiater som tjänstgör i grundskola och gymnasium. Detta kan 

beskrivas som ett statligt stöd beviljat retroaktivt till skolhuvudmän som engagerar 

sig i enlighet med det ursprungliga syftet med forskarskolorna. Denna strategi är 

särskilt intressant mot bakgrund av att forskarskolor för lärare nu permanentas 

(medel för nya forskarskolor kommer att utlysas när en omgång forskarskolor har 

avslutats), vilket gör det än mer attraktivt för skolhuvudmän att satsa på karriärvägar 

för sina lärare.  

I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram att långt ifrån alla 

skolhuvudmän har visat bristande intresse för forskarskolor för lärare; tvärtom, den 
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statliga satsningen har till exempel bidragit till att Stockholms, Botkyrka och Nacka 

kommuner i samverkan med Stockholms universitet etablerat en egen forskarskola. 

Redan under forskarstudierna medverkar licentianderna i kommunala 

utvecklingsprojekt, och efter avslutade studier får de möjlighet att arbeta med 

kommunal skolutveckling inom ramen för lektorstjänster.  

Regionala satsningar som delvis påminner om denna, finns också i Norge. Ett 

mångårigt samarbete mellan Høgskolen i Hedmark (HiH) och skolor/kommuner i 

regionen ligger till exempel till grund för HiH:s forskarutbildning i flera 

lärarutbildningsämnen, vilket innebär att ämnesdidaktiska aspekter och 

skolutveckling som helhet har en central plats i utbildningen. Till skillnad från de 

svenska forskarskolorna för lärare ger både lärarutbildning och andra utbildningar på 

avancerad nivå med relevans för skolans område behörighet att antas till denna 

norska forskarutbildning. En viktig förutsättning för dess existens är 

skolhuvudmännens insikt om behovet av att utveckla skolan och om vikten av att 

inkludera relevant forskningskompetens i detta arbete. Som konsekvens av denna 

insikt finns det karriärvägar inom skolans område, inte bara för lärare utan också för 

andra som gått forskarutbildning i lärarutbildningsämnen.  

Dessa olika regionala alternativ är viktiga att ha i åtanke inför fortsatta 

satsningar på forskningsbaserad skolutveckling i Sverige. Gemensamt för dem är att 

de bygger på ett ömsesidigt engagemang från skolhuvudmän och högskolor, och att 

de omfattar både forskarutbildning och karriärtjänster.  
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KAPITEL 1 

Det var ord och många visor i klassrummet - en väg till 

språkligt och musikaliskt lärande. 

Katharina Dahlbäck 

 
Välkomna in i klassrummet! Eleverna går i första klass och fyra dagar i veckan inleds skoldagen 

med en musik- och språksamling. Elever och lärare sätter sig i en cirkel så att alla kan se och lära 

av och med varandra. Det är en trygghet att börja dagen tillsammans och samlingen är en del av den 

dagliga rutinen. Startsången markerar att lektionen har börjat och stunden följer en fast agenda med 

olika punkter där uppvärmning, repetition och nya utmaningar varvas. Ord, bokstäver, toner, 

bilder, rim, ramsor, rörelser och många sånger hörs och syns i klassrummet.  

 

Ett utvecklingsarbete med musik- och språkfokus, SML 

I kapitlet presenteras ett arbetssätt som prövar hur en språklig och musikalisk 

lärmiljö kan gestaltas. Läsåret (2009-2010) genomfördes ett utvecklingsarbete i en 

klass med 26 elever i årskurs 1 där ett strukturerat program med musik och språk i 

fokus användes i den dagliga samlingen.21 Lektionerna hade en bestämd agenda där 

det inom varje punkt fanns utrymme för elevernas idéer och kreativa moment. 

Genom lektionerna fick eleverna tillgång till språkliga och musikaliska verktyg med 

utgångspunkt från dem de redan kände till. Att sjunga, läsa, skriva och tala är sociala 

och kommunikativa handlingar som sker i sociala sammanhang. 22 Språk och musik 

används här i en social aktivitet där elevernas delaktighet är central och lärande 

möjliggörs när de är engagerade i musik- och språkaktiviteterna.  

Arbetssättet benämns SML; språklig och musikalisk literacitet, där det språkliga 

lärandet (att kunna läsa, skriva, förstå och tolka en text) samt det musikaliska lärandet 

(att kunna sjunga, gestalta och skapa musik) integreras i lärmiljön. ”Literacy” är ett 
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begrepp som används i den skriftspråkliga debatten utan någon direkt motsvarighet i 

den svenska terminologin och kan definieras som förmågan att lära sig och kunna 

använda de språk som är aktuella i det samhälle man lever. Idag är kraven på 

skriftspråklighet mycket höga sett i ett historiskt perspektiv. Fast23 beskriver literacy 

som en social aktivitet som präglas både av sociala situationer och kulturella 

sammanhang och därför ständigt förekommer i nya former. Literacy baseras på ett 

system av symboler, till exempel bokstäver, bilder, siffror eller noter för 

kommunikation mellan människor.  

I den senaste högskoleförordningen (Lp11) om den nya grundlärarexamen 

med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1 – 3 finns inte de 

estetiska ämnena med i de ämnesdidaktiska studier som krävs för lärarexamen. När 

det gäller kunskap och förståelse ska studenten ”visa fördjupad kunskap om 

grundläggande läs-, skriv-, och matematikinlärning” men för de praktiska och 

estetiska lärprocesserna behöver de bara ”visa kännedom”.24 Jag menar att det är en 

brist att lärarstudenter inte får mer utbildning i de estetiska 

kommunikationsformerna. Barn är multimodala i synestetiska aktiviteter och ska få 

möjligheter att utveckla alla sina förmågor. 25 En lärare som utbildas föra att 

undervisa i årskurserna 1-3 kan behöva samarbeta med estetiskt utbildade lärare men 

behöver själv ha mer än bara ”kännedom” om estetiska ämnens betydelse och 

funktion. Om det endast är musikpedagoger som har hand om musikundervisningen 

finns risken att musik blir något speciellt som grundlärare bara gör när de 

musikutbildade pedagogerna är med.  

 

Vägen till ett arbetssätt med språk och musik  

I mitt vanliga musikarbete med elever från förskolan till årskurs 3 arbetade jag i flera 

klasser och hade musik någon timme i veckan samt musiksamlingar med större 

grupper och hela skolan. För att skapa sammanhang för mig och barnen var jag 

delaktig i de teman som var aktuella i klasserna och samlade eleverna i musikråd och 

diskuterade innehåll och idéer. Vi arbetade bland annat med att tonsätta dikter som 
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framfördes med solister, kör och musiker. Efter flera år med olika projekt ville jag 

förändra och problematisera min roll i skolan ytterligare. I ett utvecklingsarbete 

arbetade jag tillsammans med en erfaren pedagog där vi lät musik och språk 

tillsammans utgöra en viktig del av det dagliga arbetet. Här handlade det främst om 

att använda musik för elevernas språkliga utveckling och detta arbete gav goda 

resultat. När jag fick möjlighet att bedriva forskarstudier valde jag aktionsforskning 

där det finns utrymme att som forskare aktivt delta i en förändringsprocess och följa 

ett utvecklingsarbete både praktiskt och teoretiskt.  

 

Aktionsforskning – en lärande utmaning 

Med aktionsforskning var det möjligt att genomföra ett utvecklingsarbete i min egen 

praktik och samtidigt forska runt arbetssättet. I aktionsforskning studeras den egna 

praktiken med en intention att åstadkomma en pedagogisk förändring. 

Aktionsforskning förenar forskarens intresse av att bilda ny kunskap med praktikens 

intresse av att komma åt kunskap som kan få praktiken att fungera bättre.26  Skolans 

uppgift har förskjutits från att ”lära ut” till att skapa förutsättningar för lärande där 

eleverna konstruerar sin kunskap i samspel med varandra och den kontext de 

befinner sig i. Aktionsforskning flyttar i samma anda forskarens roll till att vara en 

mer demokratisk medarbetare i kunskapsutveckling. Lärare kan ha en ”tyst kunskap” 

eller övertygelse om att sånger och ramsor är bra för språkutvecklingen medan det 

saknas begrepp, redskap och metoder för vad det innebär att låta musik och språk 

samverka i barns läs-, skriv-, tal-, sång- och musikutveckling. Hur deltar och 

interagerar elever i en kontext med språkliga och musikaliska aktiviteter och vilka 

möjligheter erbjuder olika kommunikationsformer? I min aktionsforskningsstudie 

undersöktes elevers deltagande och språkets respektive musikens kommunikativa 

betydelse och gemensamma beståndsdelar som rytm, melodi och syntax.  
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Aktionsforskningsspiralen 

Planera - agera - observera - reflektera 

Arbetet med aktionsforskning beskrivs som en spiral med följande ingredienser: 

Planera - agera - observera - reflektera. Frågor och problem kommer från praktiken i 

den lokala kontexten. Min aktionsforskningsstudie utgick från frågeställningen hur 

musik och svenska kan integreras för språkligt och musikaliskt lärande. 

 

 

Figur 1. Aktionsforskningsspiralen enligt McNiff (2002, s. 57). 

Planera: Jag som forskarstudent initierade aktionsforskningen, informerade 

skolledningen och planerade aktionsforskningsstudien tillsammans med en klasslärare 

som skulle ha åk 1 hösten 2009 samt skolans specialpedagog. 

Agera: När höstterminen började informerades föräldrarna om arbetet på ett 

föräldramöte och de gav skriftligt tillstånd att videofilma lektionerna. Fyra dagar varje 

vecka började med en lektion i musik och språk på 20-30 min.  

Dokumentera: Den skriftliga dokumentationen med loggböcker i samband med 

aktionerna var betydelsefull eftersom det leder till förändringar i sättet att tänka när 

man formulerar och reflekterar runt sina handlingar och tankar. 
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Observera: Fyra elever i klassen observerades närmare för att se hur de deltog i språk- 

och musikarbetet.  Klassläraren följde deras lärande, specialpedagogen hade samtal 

med dem och jag följde dem med samtal, observationsschema och videokamera. 

Reflektera: Medverkande lärare skrev loggböcker med noteringar och reflektioner runt 

lektionsinnehåll och elevernas deltagande. De träffades tillsammans med mig 1 - 2 

ggr/månad och diskuterade runt projektet. Vi noterade att tiden för gemensam 

reflektion utifrån egna frågor och reflektioner är ovanlig i skolan där vi oftast träffas 

för att planera och agera. Pedagogerna menade att det gav kraft att genomföra en 

aktion och att undersöka hur invanda mönster kan förändras.  

 

Inspiration till musik- och språkarbete 

I arbetet med språk- och musikmodellen har jag hämtat inspiration i första hand från 

LTG och Suzukimetoden. LTG (Läsning på Talets Grund) är en metod skapad av 

Ulrika Leimar. Utgångspunkten är barnets eget språk som bearbetas genom olika 

faser – samtal, diktering, laboration, återläsning, efterbehandling.  

I Suzukimetoden är imitation, förebildande och repetition viktiga 

ingredienser.  De stycken eleven kan spela repeteras till en högre nivå eftersom det 

alltid går att förbättra teknik och musikaliskt utryck. Metoden bygger på att alla kan 

spela tillsammans oavsett hur långt eleverna kommit i sin utveckling och att alla 

medverkande lär av varandra. Alla kan vara med en stund i en gemensam 

uppvärmning med grunder som alla behöver i sitt spel och därefter kan var och en 

arbeta vidare och få utmaningar på sin egen nivå. När eleverna i skolan idag arbetar 

med olika böcker i läsning och den lärarledda gemensamma undervisningen minskat 

förlorar eleverna det stöd de kan få av läraren och varandra i en lärarledd 

undervisning. Jag menar att alla elever kan ha nytta och glädje av en gemensam stund 

som fokuserar grundläggande språkliga och musikaliska färdigheter, för att därefter 

gå vidare med språkliga utmaningar på sin individuella nivå. Musiken kan vara en 

samlande kraft och sången ett gemensamt lärandeobjekt där det finns många olika 

sätt att variera och repetera de musikaliska och språkliga byggstenarna. Uddén 
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beskriver hur visan stimulerar både den logiskt tänkande och den språkhanterande 

hjärnan genom rytmisk, motorisk, känslomässig och tankemässig träning. En sång att 

samlas kring kan vara ett ypperligt lärandeobjekt genom att alla kan vara aktiva och 

arbeta runt en sång med både skriftspråk, musikaliskt uttryck, bild och samtal.  

SML, språk- och musikmodellen bygger på en variation av del/helhet, 

repetition/nya moment, struktur/förändring, bestämda lärandeobjekt/eget skapande. 

I lärandet är både visuella, auditiva, kinestetiska och sociala faktorer viktiga. Eleverna 

sjunger, läser, målar, skriver och rör sig in i musikalisk och språklig literacitet. 

Därigenom får de tillgång till identiteter som att vara musikalisk och att vara 

skriftspråklig. Lärande innebär ett identitetsskapande, att eleven ser sig själv som en 

person som kan läsa, skriva, sjunga och delta. Selander 27menar att lärande förändrar 

identiteten och att våra möjligheter att delta förändras när vi får tillgång till olika 

teckensystem. Likväl som den skriftspråkliga förmågan kan tränas kan den 

musikaliska förmågan förbättras och även om vi har olika individuella, sociala och 

kulturella förutsättningar för att lära, kan vi utveckla våra förmågor i olika kontexter.  

 

Vi lär tillsammans 

Studien som beskrivs i kapitlet har sin utgångspunkt i sociokulturell teori. I denna 

teori framhålls att vi bygger kunskap tillsammans med andra och att vi lär oss när vi 

befinner oss i den proximala utvecklingszonen (ZPD) där vi utmanas i vårt sätt att 

tänka och förstå. Barnet som börjar skolan blir delaktigt i en gemensam kultur där 

varje skola och klass skapar och återskapar förhållanden och strukturer utifrån 

styrdokument och lokala förhållanden. Lärande sker i en social process där de 

meningserbjudande som finns avgör vad som blir möjligt att lära.28 Eleverna lär sig 

musik och språk som en konsekvens av att de deltar i en social klassrumskontext 

som innehåller musik och språk. De går i just den här klassen där språk- och 

musiklektionen har ett specifikt innehåll och där lärande enligt sociokulturellt 

perspektiv sker både avsiktligt och oavsiktligt. Hur arbetssättet utformas, hur 

eleverna deltar, på vilket sätt de andra i gruppen agerar och interagerar samt hur 
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strukturen i lektionen ser ut avgör vad de kan lära sig. I kontexten med språk och 

musik handlar det om gemensamma övningar och uppvärmningar där eleverna 

tillsammans med en lärare prövar och lär sig olika sätt att använda verktyg i sitt 

språkliga och musikaliska arbete. Det finns utrymme för att undersöka musikens och 

språkets formsida men också deras funktioner för kommunikation, upplevelse, 

uttryck och fantasi. Liberg 29 beskriver hur språket som används i ett effektivt 

språkande görs till objekt för reflektion och sedan återförs till ett effektivt språkande 

igen. En sång vi sjöng (effektivt sjungande) studerades alltså ur något perspektiv 

(reflektion) föra att sedan sjungas igen (effektivt sjungande). Som en central drivkraft 

för att utveckla språket framhåller Liberg betydelsen av känslan av att vara delaktig 

och att bli berörd. Även Vygotskij betonar vikten av att kunskaper blir emotionellt 

befästa samt den skapande processens betydelse för barns lärande.  

 

Mål och medel 

På vilka sätt används musik i utvecklingsarbetet? Är det som ett medel för att lära sig 

läsa och skriva? Ja, med språket i fokus och musik som redskap var det möjligt att 

arbeta med bokstäver, stavelser, ord, texter och stärka det visuella, auditiva och 

kroppsliga språkliga lärandet. Att klappa ordrytm (melodirytm) och grundpuls i 

ramsor och sånger blev ett stöd för att läsa sångtexterna. Viktiga aspekter i musiken 

som att lyssna uppmärksamt är även en betydelsefull språklig förmåga. Med sånger 

och musik blev möjligheterna att variera och repetera språkliga färdigheter många. 

Möjligheten för varje elev att delta med sin röst och kropp blev större när alla kunde 

sjunga samtidigt medan talutrymmet var begränsat. I sånger är stavelserna tydligt 

markerade och texterna är ofta språkligt intressanta. Sånger har ofta en klar struktur 

där rytm och melodi, vers och refräng gör formen tydlig. Att använda sånger i 

språkinlärningen kan alltså vara ett sätt att placera ord och texter i en strukturerad 

form med tydlig början och slut som också gör det lättare att lära sig nya sånger, ord, 

rytm och melodier.  
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Är själva musiken ett mål i sig? I projektet fanns mål för att utveckla musikaliska 

förmågor och färdigheter som att kunna sjunga, använda musikaliska symboler, 

lyssna efter olika aspekter i musik, uppfatta rytmiska mönster och betoningar samt 

eget musikaliskt skapande. Med musiken som lärandemål blev språket ett redskap där 

ord och begrepp behövdes för att kunna samtala om musikaliska aspekter. Att sätta 

ord på hur vi sjunger har betydelse för möjligheten att lära sig sjunga. Det kan 

innebära att sjunga starkt utan att rösten blir ansträngd, att börja och sluta samtidigt 

och att lyssna på varandra för att få samtidighet i text och ton. I en lärmiljö finns det 

sällan bara ett mål med aktiviteter. Samtidigt som eleverna i studien övar att lära sig 

en sång kan kopplingen till att lära sig skriftspråket vara ett mål, att gestalta sången ett 

annat samt förmågan att delta i en social gemenskap och respektera andra 

uppfattningar i gruppen ett tredje mål med samma aktivitet. Mycket av det vi gör i 

skolan med eleverna är saker som de senare ska ha nytta av. För att kunna göra olika 

saker i livet och under sin utbildning behöver eleverna lära sig vissa saker. Men vi 

måste också använda den tid vi har med eleverna bara för att vara, t ex genom att 

dela musikaliska och språkliga upplevelser här och nu. Sandberg30 beskriver hur 

skolan skulle kunna vara ”ett äventyr för barn och ungdomar” där olika 

kunskapsformer och upplevelser möts. Dewey menar att det finns intrinsikala värden 

som berikar erfarenheten och livet. Det finns saker som är bra, bara för att de är bra i 

sig själva och inte för något annat ändamål. Skolans fokusering på att mäta elevernas 

kunskaper utmanas av Varkøy31 som menar att de mätbara målen kan styra innehållet 

i undervisningen i musik bort från det som är svårt eller omöjligt att mäta, t ex ett 

personligt uttryck, förståelse för det mänskliga känslolivet eller en musikalisk 

upplevelse.  

 

En multimodal lärmiljö 

I klassrummet skapades en gemensam språklig och musikalisk plats. I en multimodal 

lärmiljö fick både tal, musik, skrift, rörelse och bild samverka även om varje del har 

sin egen kärna, sitt kunskapsområde och egenvärde. Kress menar att det finns en 
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potential i det multimodala och att det krävs en medvetenhet om att olika 

uttrycksformer ger nya möjligheter i stället för att till exempel se konst som enbart en 

estetisk form när det även kan vara en form för kunskap och kommunikation. Enligt 

det socialsemiotiska perspektivet sker lärande i någon form när olika teckensystem, 

semiotiska resurser som bild, ljud tal och gestik, transformeras till nya teckensystem. 

Vi skapar mening och tolkar olika sociala situationer beroende på vad vi har för 

intresse och vilka möjligheter vi ser att handla vilket i sin tur innebär att 

meningsskapande är en aktiv process. Den förförståelse barnet har med sig medför 

olika möjligheter för meningsskapande och tolkningar av samma text, bild eller 

musik. Att skriva sitt namn beskriver Kress som en både transformativ och kreativ 

handling. Det representerar varje individs väg till det konventionella 

skriftspråksystemet och är en process av känslomässigt och kognitivt arbete.  Det är 

ett komplext fenomen att överföra ett ljud till en visuell form. Både att skriva och 

läsa är därigenom transformativa handlingar. Om en representation begränsar 

handling och fantasi kan nya möjligheter öppnas i en annan form. I en sång kan 

läsningen av texten öppna en del möjligheter, att sjunga sången tillsammans ger andra 

möjligheter, att rita en bild till den är en tredje möjlighet. I den skriftorienterade 

världen uppmuntras inte synestetiska aktiviteter trots att vi vet att olika teckensystem 

ger olika möjligheter till erfarenheter och kunskaper. Bilder i barns texter brukar inte 

korrigeras eftersom de inte ses som uttryck för kommunikation på samma sätt som 

det skrivna ordet. Uddén32 anser att i det pedagogiska mötet med yngre barn krävs 

musiska representationsmedel. De flesta eleverna i årskurs ett har inte tagit klivet in i 

den skriftspråkliga världen vid skolstarten och behöver tillgång till många semiotiska 

resurser som bild, ljud, tal, sång, skrift, musik och gestik för att skapa mening. Risken 

med att skriftspråket får spela den viktigaste rollen är att uppmärksamheten för andra 

kommunikationsformer minskar.  
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Hur deltog eleverna i samlingarna? 

Eleverna i studien visade olika sätt att skapa mening i lektionernas kontext vilket 

uttryckte sig som språkligt, socialt, musikaliskt och kroppsligt meningsskapande. 

Holgersen33 diskuterar hur barn kan börja delta i en aktivitet av en anledning, till 

exempel musikalisk, vilket kan leda till att barnet blir involverat i en annan del av 

kontexten, exempelvis den sociala och då upplever även den som meningsfull. Han 

använder inte den språkliga kategorin som jag lägger till eftersom språket är centralt i 

aktiviteterna och i studien. En språklig ingång där barnet läser ett ord kan leda till ett 

musikaliskt meningsskapande när ordet en stund senare ingår i en sång som klassen 

sjunger tillsammans. Omvänt kan ett barn som sjunger och ser en musikalisk mening 

med sitt deltagande upptäcka ett språkligt innehåll och exempelvis bli nyfiken på ett 

ord i sången som behandlas språkligt i samtal om betydelse, rimord, stavelser eller 

fonem. Ett annat skäl för deltagande kan också ha varit att barn har ett välutvecklat 

sinne för att dela upplevelser med någon annan utan annan belöning än själva 

gemenskapen vilket även Gärdenfors beskriver. 

De elever som endast deltog ibland i sångerna började sjunga med i de sånger 

som sjöngs varje lektion och var det rörelser till sången började de med att delta i 

rörelserna. Eleverna satt i en cirkel så att de såg varandra och kunde anpassa sig till 

gruppen. Artikulation kunde övas t ex genom att ett ord visades skriftligt som helord, 

det uttalades tydligt tillsammans, stavelser klappades, rytmer och betoningar övades 

på olika sätt för att uppmärksamma rytmen i språket. Ibland fick språket vara ett stöd 

för sången. När eleverna såg symboler (t ex bokstäver som symboler för nyanser) och 

ordbilder eller uppmanades att klappa på vissa ord skärptes uppmärksamhet och 

tydlighet i sången. Vid musikaliskt skapande som exempelvis att göra en egen 

komposition övades förmågan att kommunicera språkligt och att delta i ett 

sammanhang där samspelet i gruppen var viktigt. De momenten genomfördes i 

halvklass och de tio-tolv eleverna var koncentrerade under sitt musikskapande. 

Eleverna kunde också genom de valda övningarna skilja på melodi och text, till 

exempel sjunga en melodi utan ord, läsa sångtexten eller visa sången ljudlöst med 
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teckenspråk. Sångglädjen i klassen visade sig i att eleverna gärna sjöng och att de fick 

ett stort förråd av sånger som alla i klassen kunde delta i. 

 Att studera elevers deltagande var ett sätt att se hur de införlivade olika 

kunskaper. Både språklig och musikalisk förmåga visade sig kunna utvecklas och 

olika färdigheter som att sjunga, spela, läsa och skriva är möjliga att lära sig men det 

tar olika lång tid beroende på biologiska förutsättningar, tidigare erfarenheter, egen 

motivation och den miljö de befann sig i. Resultat av studien visade att eleverna blev 

alltmer involverade och delaktiga i ett multimodalt lärande. Repetitionen, den dagliga 

strukturen och användandet av olika sätt att lära, visade sig ha betydelse för elevernas 

möjligheter att delta i samlingarna. Arbetssättet visade hur musik och språk kan 

samverka i gemensamma aktiviteter för hela klassen där alla har tillgång till texter och 

sånger för både musikaliskt och språkligt arbete. Utvecklingsarbetet gav förståelse 

hos lärare och elever för språkets musikaliska sida och även betydelsen av att 

använda musik som ett uttryckssätt och kommunikationsmedel. 

Av studien framkom många olika sätt att delta i lektionen. Eleverna deltog på 

flera olika sätt i samma aktivitet och deras kunskaper synliggjordes i de 

transformationer som utfördes mellan olika teckensystem. Under aktiviteterna i 

samlingen pågick en ständig transformation av olika uttryck. Visuella symboler 

gestaltades med ljud och rörelse och auditiva uttryck omvandlades till egna sång- eller 

taluttryck. Att kunna omvandla olika skeenden var en förutsättning för att kunna 

delta. Eleverna kunde lära sig något nytt, de kunde delta och fördjupa kunskap de 

redan hade men de kunde också delta utan att synbart lära sig något nytt. Det som 

synliggjordes var den kunskap de visade, till exempel att kunna en sångtext eller att 

läsa ett ord. I lektionerna var det dialogen, den gemensamma sången, talet och olika 

symboler som bildade en stödstruktur för att bli en del av och en medskapare i det 

musikaliska och skriftspråkliga arbetet. I lärandeprocessen var en del elever redan 

från början motiverade och engagerade i verksamheten, kanske beroende på att 

aktiviteterna stämde med deras tidigare erfarenheter och det var lätt för dem att vara 

delaktiga. Andra elever var mindre engagerade och delaktiga. Språklig och musikalisk 
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kunskap delgavs socialt och kollektivt och innebar att en del elever kunde genomföra 

aktiviteter i samarbete som de inte hade klarat på egen hand (ZPD).  Resultatet 

visade att eleverna blev mer och mer delaktiga i samlingarna som var en del av deras 

vardag i skolan. Den gemensamma basen, bestående av vad alla i gruppen kunde 

delta i, växte. Klassläraren menade att eleverna i klassen fick en stor gemensam 

repertoar av sånger och ramsor som skapade ett socialt kitt i klassen. 

Studien är ett exempel på pedagogisk differentiering, det vill säga att ett gemensamt 

material kan används så att alla kan ta del av det. Differentieringen innebär att 

undervisningen utgår från mångfald och delas upp i stället för att riktas mot en 

medelelev. Elever har individuella egenskaper, färdigheter och behov och 

utformningen av arbetssätt i en sammanhållen klass kan möjliggöra för eleverna att 

lära sig i olika takt och på olika vis. Läraren är formgivare av lärandemiljön och utgår 

från elevernas möjligheter i en gemensam aktivitet där eleverna känner sig trygga och 

kunniga och där det finns utmaningar för alla elever även om de språkligt kommit 

olika långt i sin utveckling. Eleverna visar olika sätt att kommunicera och gestalta 

händelser genom att använda multimodala uttryckssätt. Hur barnen deltar i 

samlingen och vad de finner mening att delta i ser olika ut beroende på vilka 

möjligheter de ser att agera. Vygotskij lägger stor vikt vid den vuxnes undervisande 

roll som förändras och påverkas av vad som sker i det dagliga mötet.  

Den gemensamma och individuella repertoaren av musikaliska och språkliga 

verktyg användes, utökades och förfinades och lärandet visade sig genom att eleverna 

kunde delta och engagera sig i kontexten. För att kunna ”skapa fritt” och vara 

kreativa i skrivande, musicerande och tänkande behöver eleverna få med sig en 

verktygslåda med musikaliska och språkliga byggstenar att kunna använda. Under 

lektionerna bestod en stor del av interaktionen i gruppen av imitation, medhandling 

och medkonstruktion av melodi och språk. Historiskt har det funnits en syn som till 

exempel Dewey företräder att barn inte ska imitera utan att de ska skapa fritt utifrån 

sina medfödda förmågor. Fröbel, Suzuki och även Vygotskij betonar i stället barnets 

behov av förebilder då de lär sig i ett sammanhang för att sedan skapa utav ett allt 
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större förråd av erfarenheter. Eleverna blev aktiva sångare och språkanvändare och 

även språk- och musikskapare när de fick tillgång till fler språkliga och musikaliska 

redskap vilket gav dem större möjligheter att ”skapa fritt”. 

En anledning för elever att vilja delta kan vara en vilja att lära sig. Har barnet 

en önskan om att lära sig läsa, skriva eller sjunga finns det en anledning att delta för 

att ”höra till” dem som kan. De andra eleverna eller ledaren kan ha varit förebilder 

att identifiera sig med. Genom metasamtal om varför människor behöver lära sig 

musik och språk och vad som är möjligt att lära sig genom att sjunga bokstäver, ord 

och texter kan eleverna ha förstått att de hade något att vinna på att delta. I 

samlingarna betonade lärarna att alla barn skulle ha möjlighet att lära sig och 

uppmanade också eleverna att lyssna på varandra. Moment upprepades för att alla 

skulle kunna vara med vilket också fick barnen att förstå att alla inte kan lika mycket 

men att de skulle respektera att alla skulle få möjlighet att delta och lära sig. 

  

Höra – lyssna 

I både musik och språk är ljud en gemensam komponent och förmågan att uppfatta 

olika ljud som språk eller musik blir därmed intressant. Uddén hänvisar till studier 

som beskriver att barn med god läsförståelse också visar sig ha en god förmåga att 

urskilja tonhöjder vilket skulle kunna innebära att det är viktigt för språkutvecklingen 

att stimulera barnets auditiva urskiljningsförmåga. För den musikaliska utvecklingen 

är lyssnandet en förutsättning både för att utveckla sitt eget spel eller sång och för att 

kunna samspela med andra. Ur ett didaktiskt perspektiv är lyssnande en viktig aspekt 

av lärande och därmed en förmåga som behöver uppmärksammas i undervisningen 

menar Wallerstedt.34 Förmågan att lyssna går att träna på många olika sätt, 

exempelvis genom att medvetet uppmärksamma och namnge olika ljud. Att lyssna 

efter motsatser i musiken skärper uppmärksamheten. Mellan kontrasterna finns också 

likheter. Både staccato och legato handlar om artikulation, piano och forte är 

dynamiska aspekter, ett allegro och ett largo anger båda tempo och en hög eller låg 

ton rör sig båda inom frekvensområdet. 
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Walton35 beskriver att det finns forskning om det positiva sambandet mellan 

fonologisk medvetenhet och språkutveckling. Däremot finns det inga motsvarande 

studier för vad sång och musik i ett språkprogram skulle ha för effekter. Han anser 

att sånger är ett extremt effektivt verktyg för att arbeta med de färdigheter som är 

nödvändiga för att kunna läsa. Walton använde sång och rörelse i ett språkprogram 

för att lära aboriginska barn att läsa. Barnen tyckte om aktiviteterna och deras 

fonologiska medvetenhet var bättre än kontrollgruppernas. Walton förklararing till 

att läsfärdigheten utvecklades snabbare med sång och rörelse är att det är en 

traditionellt välfungerande undervisningsmetod att förebilda och delta.  

 

Viktiga aspekter i musik- och språkarbetet 

I resultatet av elevernas deltagande hade den långa perioden med ett års dagliga 

repetitioner betydelse för elevernas möjlighet att delta och lära och så även 

variationerna av de grundläggande språkliga och musikaliska förmågorna. De 

viktigaste aspekterna i språk- och musikaktiviteterna som visade sig i arbetet med 

klassen kan skrivas fram som: 

Involvering: alla medverkande deltog, påverkade och bidrog i aktiviteterna där både 

lärare och elever var förebilder. 

Variation: lärandeobjekten varierades vilket medförde att flera lärstilar tillgodosågs 

och övades.  

Autenticitet: sånger, rim, ramsor, bilder och texter erbjöd ett rikt språkligt och 

musikaliskt material att använda som knöt an till elevernas värld. 

Repetition: att repetera olika moment gav möjlighet att befästa kunskap.  

Struktur: en fast ram gav trygghet där eleverna visste vad som skulle ske och inom 

ramen fanns möjligheter att variera efter elevernas idéer och dagsform. 

Motivation: att ta tillvara elevernas lust och nyfikenhet, lära tillsammans, använda 

redan införlivade förmågor, utveckla nya förmågor och uppleva gemensam 

kompetens. 



55 

Pedagogisk differentiering: pedagogiskt differentierade aktiviteter under den 

gemensamma lektionen. 

 

Stabilitet och förändring 

I agendan för musik- och språkarbetet fanns rutiner och vanor som fungerade 

stödjande med variationer inom ramarna vilket gav utrymme både för stabilitet och 

förändring. Eleverna behöver få tid för den kognitiva utvecklingen och därför, menar 

Kullberg36, ska de yttre förändringarna inte vara för stora. I utvecklingsarbetet visade 

det sig också att den fastställda arbetsgången medförde att eleverna kunde 

koncentrera sig på själva aktiviteten, de behövde inte fundera på vad som skulle 

hända utan de visste hur strukturen för samlingen såg ut. Det var en styrka att 

aktiviteterna kändes igen, en ram, där upprepning skapade trygghet och kunskap 

kunde utvecklas. Arbetssättet liknar ett musikaliskt arbete som inleds med etyder och 

uppvärmningsövningar. Därefter arbetar man med olika övningar, växlar mellan del 

och helhet, lär in nya saker och repeterar detaljer och fraser, lyssnar på intonation 

och klang på olika sätt för att sedan avsluta övningspasset. Att ha en fast rutin gjorde 

att lektionen snabbt kom igång och de fasta inslagen gjorde att eleverna noterade vad 

som var nytt innehåll i lektionen. Att vara uppmärksam, lyssna och delta blev lättare 

för eleverna när de visste vad som skulle hända och vilka förväntningar som fanns på 

medverkan. Att sjunga blev också ett socialt kitt i klassen med den gemenskap som 

uppstår när man kan sjunga tillsammans. LUS (läsutvecklingsschema) är ett sätt att 

visa elevers språkliga lärande. Klassen som helhet hade en ovanligt snabb 

läsutveckling under det första skolåret vilket deras LUS-resultat visade. Många 

uppnådde ”målet” för årskurs två och årskurs tre i sin läsning och tog sju steg i LUS-

trappan vilket klassläraren menar är ovanligt under ett läsår. 

 

Didaktiska implikationer 

Uppmärksamheten i studien riktades både mot elevernas individuella lärande och 

mot de strategier lärarna använde för att skapa en positiv lärmiljö och ge goda 
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förutsättningar för samtliga elevers lärande. I det didaktiska perspektivet finns 

frågorna om vem som ska lära sig vad, hur det ska ske och varför. En förutsättning 

för att eleverna skulle kunna utveckla musikaliska förmågor och färdigheter var att de 

fick möjlighet att använda det de kunde och att de utmanades att arbeta vidare. För 

att eleverna skulle ha möjlighet att lära sig de grundläggande musikaliska begreppen 

behövde läraren behärska dem. Det finns gott om exempel där både barn och vuxna 

blandar ihop begrepp för tonhöjd och tonstyrka vilket leder till otydlighet om vad 

som kommuniceras. ”Det var högt” kan då betyda både att det var dynamiskt starka 

toner och att det var toner med hög frekvens. Eleverna såg att vi kunde notera hur vi 

sjöng och att sången faktiskt lät olika om vi visade symbolen för staccato eller legato 

samtidigt som det medförde ett lärande i gruppen att komma överens om 

symbolernas betydelse. I utvecklingsarbetet användes både symboler för musik, 

exempelvis ”p” som betyder att vi ska sjunga svagt och symboler för språk genom 

bokstavskombinationer som ska utläsas till ord. Arbetet med både musikaliska och 

språkliga symboler visade sig betydelsefullt för elevernas förståelse av hur talat ljud 

kan skrivas ner till bokstäver, ord och meningar. Eleverna fick en förståelse för hur 

symboler, som var såväl språkliga och musikaliska, kan användas för att 

kommunicera och uttrycka sig.  

Vid samtal runt vad som var viktigt att lära sig under lektionerna framstod till 

en början det språkliga lärandet som det centrala för lärarna. Både språk och musik är 

ämnen med egna mål men de kan också samverka i lärprocessen vilket sker i studiens 

arbetssätt. I presentationen av arbetssättet kallar lärarna det ”att bygga broar mellan 

språk och musik”. De tänker sig att det finns mycket att lära på båda sidor av bron 

och att det finns viktiga saker på båda sidorna. I praktiken vandrar elever och lärare 

mest omkring på den sidan av bron där bokstäverna, orden och texterna befinner sig. 

I utvecklingsarbetet försökte vi att tillbringa mer tid med musiken vilket också blev 

följden när den var en del av det dagliga innehållet. 

Att vända på perspektiv ger nya infallsvinklar. Med musik som det centrala i 

lärandet visade sig språket behövas för att samtala om musik, spela och sjunga 
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tillsammans, lära sig sångtexter och tillägna sig begrepp för musikaliska aspekter. En 

balans kan uppnås där både språk, musik, rörelse och bild ingår. 

Varje grupp som arbetar språkmedvetet med musik kan själva välja och skapa 

sitt material utifrån teman som passar för dem som deltar. Inspelad musik kan vara 

ett stöd både för att lära sig sånger och lära sig lyssna på musik. Klasstorlek, 

sammansättning och pedagogernas intresse avgör förutsättningarna för och hur ett 

språk- och musikarbete kan se ut. I ett arbete med samverkan mellan musik och 

språk kan en intresserad lärare arbeta utifrån sina förutsättningar. Att arbeta med 

musik och språk kan skapa ett behov av att samarbeta med musiker och musiklärare 

där en musiklärare kan arbeta vidare med en klass där eleverna redan är vana att 

sjunga, lyssna och skapa. Nackdelen med ämnesuppdelningen där en ”expertlärare” 

tar hand om musikämnet är att det blir något speciellt som bara sker under 

musiktimmen. Det är också svårt att få utbildade musiklärare till en del skolor och 

risken finns att musikämnet blir något vid sidan av andra skolämnen. För en 

musiklärare som åker runt och träffar många elever varje vecka kan det också vara 

svårt att bygga relationer med elever och lärare.  

Musikalisk och språklig undervisning kan ske var för sig, eller med en daglig 

samling med ett rikt innehåll där många kommunikationsformer och semiotiska 

resurser är möjliga att använda vilket kan skapa en god lärmiljö. Ett barn som deltar 

av en social anledning kan upptäcka språkets eller musikens mening och även om det 

är tre olika mål kan de alla interagera och ha betydelse för elevers lärande och vara en 

väg till literacitet. Viktiga aspekter för elevernas möjlighet att delta är involvering, 

variation, autenticitet, repetition, struktur och motivation. Musik och språk i 

interaktion kan utveckla individuella lärprocesser i en social gemenskap genom 

pedagogisk differentiering. Studien visar dels att lärare kan förändra och forska i sin 

egen praktik och även hur en språklig och musikalisk miljö kan gestaltas. 
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Vidare läsning  

För vidare läsning om aktionsforskning rekommenderas Aktionsforskning i praktiken – 

förskola och skola på vetenskaplig grund med Karin Rönnerman som redaktör. Där 

presenteras i olika kapitel hur man använt aktionsforskning med fokus på lärares 

professionella utveckling för en skola som ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. För läsare som är intresserade av barns språkutveckling 

rekommenderas Literacy – i familj, förskola och skola där Carina Fast undersöker vad 

som motiverar barn till att läsa och skriva och vilka textvärldar barn möter idag. Mer 

om musik och språk finns att läsa i Ulf Jederlunds bok, Musik och språk. Ett vidgat 

perspektiv på barns språkutveckling och lärande.  
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KAPITEL TVÅ 

Skolstoff i musikalisk form 

Annika Falthin 

 

När klassen kommer in och sätter sig på stolar, placerade längs en vägg i skolans dramasal, har 

Axel, Fabian, Leo och Jonas redan förberett sig. De sitter på varsin stol bredvid varandra vända 

mot klasskamraterna, de tre förstnämnda med varsin djembe och Jonas med en altsaxofon. I det helt 

svartdraperade rummet lyser endast lite svag belysning från taket. Det är alldeles tyst när Jonas, 

Fabian och Leo har uppmärksamheten riktad mot Axel som i sin tur tittar på de dem. Han andas 

in, markerar ett tydligt inslag och spelar en stark rytmisk signal på djemben. De övriga 

slagverkarna kommer in och tillsammans spelar nu alla tre en stadig rytm med betoning på första 

och fjärde slaget i takten. Efter fyra takter börjar Jonas på sin saxofon spela en av pojkarna 

komponerad melodi byggd på en sextonsskala. Axel som har trummor som huvudinstrument är 

drivande och tydlig i sitt spel. Han håller ett öga på framförallt Jonas men riktar ofta blicken mot 

publiken eller trumman. Pojkarna ser uppmärksamma men avspända ut. Efter några takter då 

rytmerna sitter lägger Axel in utfyllnader och improviserar allt mer över grundrytmen. Fabian tar 

det lite försiktigare och lyssnar in sig samtidigt som han håller ögonen på de andra men också ofta 

mot publiken eller sin djembe. Han spelar den gemensamma rytmen utan utvikningar. Leo håller 

ögonen på både publiken och medmusikanterna och spelar stadigt grundrytmen med inslag av 

improvisation och tydliga fill in. När det melodiska temat börjar avslutas gör pojkarna ett 

diminuendo och tittar på Fabian. Han visar med en nästan omärkbar nickning och blick att han 

är med på vad som komma skall och slutar spela och tittar ut mot publiken. Axel och Leo 

fortsätter med samma rytmer à tempo men fortfarande svagt och Jonas spelar några korta toner och 

lägger sig därefter på en längre ton som han spelar svagt. Fabian börjar tala med klar och tydlig röst 

samtidigt som han riktar blicken mot publiken. ”Besökare har du någonsin besökt oss, det är en 

fråga som är helt omöjlig att svara på. Du kanske har besökt oss för så länge sedan då jorden 
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knappt hade någon befolkning alls och vi inte hade någon övervakning runt omkring jorden, eller så 

är de så högteknologiska att de kom på ett sätt utan att synas och höras för att få vara här.” Under 

tiden som Fabian talar växlar Jonas långsamt i pianissimo mellan några toner i lågt register. Axel 

och Leo håller stadigt rytmen utan att göra några utvikningar och spelar fortfarande svagt. […] 

Fabian börjar därpå spela igen och pojkarna gör ett snabbt crescendo samt vänder sig åter mot 

publiken. Efter en takt drämmer slagverkarna i med ett rejält fill in och Jonas leder över till det 

melodiska temat, som han nu improviserar över… 

 

Introduktion 

Den inledande texten är en beskrivning av starten på en redovisning som fyra 

högstadieelever planerade, konstruerade och framförde under en fysiklektion när de 

gick i årskurs sju. Ämnesområdet som klassen arbetade med var astronomi och 

eleverna hade av sin lärare i fysik blivit uppdelade i grupper om tre till fyra elever. 

Flera alternativ inom ämnesområdet fanns att välja mellan och en av lärarens 

instruktioner var att eleverna skulle redovisa arbetet ”så att det skulle komma de 

andra klasskamraterna till del”. De fyra pojkarna valde att undersöka och presentera 

ett område som handlade om förutsättningar för liv i rymden. De valde också att 

innehållet skulle presenteras samtidigt som de musicerade och inte som de själva 

uttryckte sig ”läsa från ett papper och visa en bild på en overhead”, den här gången 

ville de göra något annat.  

Fysikredovisningen kommer jag att återkomma till, så även till exempel från 

andra redovisningar där eleverna presenterar ett skolstoff samtidigt som de sjunger 

och/eller spelar. Det handlar om redovisningar där eleverna själva har fått bestämma 

hur ett ämnesinnehåll ska framföras och exemplen kommer från skolämnena fysik, 

historia, religion och svenska i årskurserna sju till nio i grundskolan. Redovisningarna 

är hämtade från vardagliga sammanhang då eleverna har haft några lektioner på sig 

för att planera och sammanställa ett ämnesområde som sedan redovisades inför sina 

klasser. Med hjälp av nämnda exempel kommer detta kapitel handla om hur musik 

kan fungera och skapa mening i en gestaltning av ett ämnesstoff och hur detta kan 
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förstås med hjälp av teorier om multimodalitet. Kapitlet bygger på min studie, Musik 

som nav i skolredovisningar, och i den finns utförliga beskrivningar av några 

redovisningar samt undersökningen i sin helhet.37  

 

UUtgångspunkter för  en undersökning om lärande i  musik utanför musiksalen 

I forskning som behandlar musik i samröre med andra skolämnen eller musikämnets 

funktion och varande i skola är det förhållandevis vanligt att lyfta fram musikens roll 

som hjälp för lärande och social utveckling.38 Däremot berättar förhållandevis få av 

dessa studier om aspekter som handlar om själva musiken eller vad eleverna utvecklar 

för musikaliska kvalitéer när de musicerar i sammanhang som inte är uttalade 

musiksammanhang. I nämnda undersökning, Musik som nav i skolredovisningar, var det 

bakomliggande målet att bidra med ökad kunskap om det sistnämnda. 

Undersökningen kan således inte svara på om elevarbetena som undersöktes i studien 

skulle ha inneburit att deltagande elever uppnådde mer kunskap, eller att deras sociala 

förmågor skulle ha utvecklats bättre än om de skulle ha redovisat på något annat sätt. 

Det som framkommer är hur kunskap visade sig i just de här redovisningarna. Hade 

eleverna valt att redovisa på andra sätt som genom exempelvis powerpoint, dans, 

dramatisering eller film hade gestaltningen blivit annorlunda och därmed även 

kunskapsresultatet.  

Ett syfte med undersökningen var att få svar på hur eleverna skapade mening 

med musiken i redovisningarna och vad musiken fick för meningsbärande 

funktioner. I undersökningen var det därför väsentligt att försöka ”veckla ut” hur 

elevernas musik fungerade i sammanhanget och hur den var sammanlänkad med de 

andra uttrycksformer eleverna tog i bruk som exempelvis text och tal. Till min hjälp 

för att belysa det använde jag ett Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv och i följande 

avsnitt beskrivs vad det innebar för hur skolredovisningarna undersöktes.39  
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MMusicerande – mult imodala handl ingar 

Under musicerande, i musiksalen, replokalen, konserthuset eller som i de fall som tas 

upp här, i samband med att ett skolstoff redovisas, är en mängd olika faktorer 

involverade i själva handlingen. Musicerande är en kommunikativ handling och 

beroende på tidigare erfarenheter och nuvarande sammanhang, hos såväl de som 

aktivt musicerar som de som lyssnar, genomför och uppfattar vi handlingarna olika. I 

en kommunikativ akt oavsett om det är musicerande eller exempelvis en språklig 

handling använder vi oss av olika resurser att uttrycka oss med som tonfall, klang, 

rytmik, gestik och blickriktningar. Vi kanske även tar hjälp av skriven text, noter, 

instrument eller andra artefakter – olika betydelsebärande kommunikativa resurser att 

skapa mening med, så kallade semiotiska resurser, som utvecklats socialt genom tiderna 

i kulturer.  Musicerandet eller den språkliga handlingen består så att säga av olika 

uttrycksformer som realiseras genom olika råmaterial, artefakter, fysiologiska- eller 

akustiska semiotiska resurser, som binds samman till kommunikativa handlingar och 

representationer för att skapa förståelse i sina sammanhang. En viktig faktor är att vi 

väljer olika kombinationer av resurser som finns tillgängliga för oss och för tillfället 

till synes är mest träffande för sitt syfte. Det här kan beskrivas som teckenskapande 

för att skapa mening och en sådan handling är alltid multimodal. I studien kapitlet 

bygger på undersökte jag nämnda skolredovisningar genom socialsemiotiskt multimodal 

teori; Multimodalitet för att uppmärksamma de olika kombinationer av semiotiska 

resurser eleverna tog i bruk, socialsemiotik för att förstå hur eleverna genom dessa 

resurser skapade mening i sammanhanget.  

 

Från he lhet  t i l l  de lar för  at t  förs tå 

”Musik skapar stämningar och väcker känslor” det var skäl som pojkarna från 

exemplet i inledningen angav som orsak till varför de valde att musicera när de 

redovisade. Det gällde också för de andra ungdomarna som deltog i studien. Musik 

kan inte minst väcka minnen, påminna om någon eller något, placera oss i en tid, 

plats eller företeelse. För att granska hur eleverna konstruerade och framförde sina 
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redovisningar, för att till exempel skapa en stämning, använde jag de så kallade 

metafunktionerna eller som jag väljer att benämna dem här; tre dimensioner av mening; 

interpersonell- ideationell- och textuell mening.40 Genom att musik hörs skapas interpersonell 

mening direkt oavsett om det är mellan musiker och musiker eller mellan musik och 

interaktiva deltagare. Musiken skapar såväl reaktion som relation och därmed även 

ideationell mening.  Musiken kan vägleda, informera oss om var vi är, vara retorisk, 

kontrastera, vi kan observera känslor och stämningar (ideationell mening) likväl som 

vi kan uppleva känslor och stämningar (interpersonell mening). Genom framförallt 

musikens temporala funktioner skapas textuell mening, som får det hela att fungera 

som ett sammanhang. Den textuella dimensionen kan också fungera intermodalt; med 

andra ord organisera hur musiken förhåller sig och är placerad i förhållande till andra 

semiotiska resurser som till exempel de texter som eleverna i redovisningarna 

framförde med tal eller sång eller deras rörelser. Den textuella dimensionen placerar 

också musiken i förhållande till annan musik, möjliggör musikaliska intertextuella 

referenser och på så sätt skapas nya sammanhang. Ett musikaliskt motiv kan således 

skapa en relation (interpersonell) eftersom den får oss att känna och tänka på något 

som vi känner igen (ideationell) och vad det är beror på hur motivet är placerat till 

andra resurser (textuell). Samtliga tre dimensioner förutsätter varandra för att 

möjliggöra ett begripligt sammanhang i en kommunikativ akt. Ett motiv eller en rytm 

kan med andra ord innehålla alla tre dimensionerna samtidigt och ibland kan det 

tyckas oklart vad som är vad. Jag använde dock funktionerna för att ”veckla ut” vilka 

meningspotentialer musik och/eller andra uttrycksformer kan innehålla, hur 

skolredovisningarna var konstruerade och hur mening kan tänkas ha skapats i 

sammanhanget.41  

  

Vad musik kan göra och berätta 

I arbetet med undersökningen om skolredovisningarna förmedlade både elever och 

lärare vikten av att musik kan förstärka en upplevelse och förmedla budskap. Lärarna 

i studien såg redovisningsformen som en metod för lärande och så också eleverna, 
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men de sistnämnda uttryckte ”att ha roligt” var det allra viktigaste. Genom att 

eleverna fick bestämma gestaltningsformen för presentationen själva menade både 

elever och lärare medförde att eleverna kom ihåg ämnesstoffet bättre. En av lärarna 

menade att musiken i redovisningen fungerade som krokar som eleverna hängde upp 

ämnesstoffet i och en annan lärare uttryckte att själva transformationen av ett 

innehåll till en ny form innebar att eleverna kom ihåg stoffet: ”Om det inte gör det så 

kommer de i alla fall minnas känslan och upplevelsen av redovisningen”. Graden av 

lärande går inte undersökningen in på och hur deltagarna uttryckte sig om 

musikupplevelse och lärande berörs endast i korta drag i detta kapitel men finns 

utförligare beskrivet i Musik som nav i skolredovisningar.  I undersökningen 

representeras dock elevernas lärande i deras redovisningar och genom att titta på 

materialet med hjälp av tidigare nämnda meningsdimensioner var det möjligt att 

försöka förstå vad som skapade mening i sammanhanget. Det kan säga någonting om 

vilka upplevelser och förståelse deltagarna och deras åhörare kan ha erfarit. 

Berättelser om och beskrivningar av musik blir dock aldrig något annat än 

representationer av själva musiken, men att försöka sätta ord på musikalisk 

upplevelse kan hjälpa oss att bearbeta och förstå upplevelsen. 

 

FFinns det  l iv  i  rymden? – en for tsät tning 

Hur fortsatte då inledningstextens redovisning, om förutsättningar för liv i rymden? 

Efter en stunds spelande gör pojkarna på nytt ett diminuendo, spelar svagt men låter 

rytmerna rulla på och saxofonisten lägger sig åter igen på långa toner i pianissimo. 

Nästa pojke börjar berätta och inleder med en fråga ”Hur ser de ut egentligen, har de 

verkligen så där päronformade …” Han spekulerar i hur en rymdvarelse kan se ut 

och därefter tar han upp vetenskapligt baserade rön som berättar vad som krävs av 

en planet för att där ska kunna finnas liv och var vi i så fall kan tänkas leta efter 

varelserna. När han har berättat klart upprepas det musikaliska förloppet – ett 

crescendo som leder tillbaka till temat med små melodiska variationer, därefter 

diminuendo till svaga rullande rytmer och långa toner samtidigt som nästa pojke 
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berättar. Han fortsätter på temat förutsättningarna för liv och koncentrerar det till 

planeten Mars, om rön som finns i ämnet. Efter att samma musikaliska procedur 

upprepas igen är det saxofonistens tur. Rytmerna rullar på medan han berättar om 

den mytomspunna flygbasen Area 51 där byteshandel med utomjordingar skulle ha 

skett, utomjordisk intelligens mot mänskligt DNA. Han avslutar med att vända sig 

mot sina medmusikanter och frågar ”Ja, vad tror ni?” Frågan blir signalen för att 

börja spela med full volym och Saxofonisten improviserar åter över det melodiska 

temat men börjar snart spela helnoter, en uppgående skala med crescendo. 

Saxofonen landar tillsammans med slagverket med en accent. Alla slutar spela 

samtidigt vilket följs av att pojkarna riktar sig tvärt mot publiken och säger starkt 

med frågande röst: ”Vad tror ni?!” De väntar inte på svar utan börjar spela med full 

volym igen och återigen en uppgående skala med crescendo och alla händer stoppar 

på ett och samma slag. Samtidigt som deras händer stannar, börjar en av pojkarna 

svara på den ställda frågan. Han riktar sig mot publiken och säger att han tror att det 

finns liv på en planet i varje galax. Han får bifall från de andra pojkarna. De enas om 

att varelserna varken ser ut eller är som vi. Det kan handla om helt andra former av 

levande varelser, anpassade efter deras planet. En av pojkarna avslutar med att vi kan 

”nog inte ens föreställa oss hur de kan se ut […] vår fantasi sträcker sig inte så långt.” 

Ett sista slag på trummorna och klasskamraterna applåderar och någon ropar bravo. 

Pojkarna får flera spontana kommentarer ”vad bra det var”. Läraren säger med 

eftertryck ”klart effektfullt” och flera klasskamrater fyller i att det var en roligare 

form av redovisning än vanligt. Läraren leder över samtalet till fysikinnehållet genom 

att kommentera att pojkarna både fick med fakta och frågor och fortsätter med att 

fråga klasskamraterna: ”Vad tror ni andra, finns det liv på andra planeter?” Flera i 

klassen svarar att det måste vara så och en engagerad diskussion utbryter om 

förutsättningar för liv, vilken form av liv och om de själva tror att det finns liv i 

rymden. 

Redovisningen var den första av flera som presenterades av grupperna i 

klassen kring området astronomi. Läraren berättade att pojkarnas redovisning 
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troligen öppnat dörren för övriga klasskamrater att våga prova olika sätt att redovisa. 

Dramatiseringar och mer musik fanns med i klasskamraternas presentationer. 

Vad fyllde då musiken för funktion i redovisningen i förhållande till 

ämnesinnehåll, den verbala framställningen, deltagarnas kroppsliga uttryck samt tid 

och plats? Eleverna uttryckte det som att musiken ackompanjerade texten. Vad 

innehöll i så fall detta ackompanjemang? 

 

DDimensioner av mening  

Ett intryck av fysikredovisningen är att allt hänger ihop. Redovisningen tappade 

aldrig styrfart trots att den var tio minuter lång och pojkarna ibland stapplade på 

orden. Klasskamraterna var alldeles tysta under redovisningen vilket kan bero på att 

de var placerade som en publik, rummet var mörklagt och att det var spännande att 

höra en framställning av klasskamrater på ett annat sätt än vad som är vanligt under 

en fysiklektion. En väsentlig faktor är dock att pojkarna genom hur de använde 

musikalisk form dels ramade in hela redovisningen dels ramade in avsnitt i 

redovisningen. De arbetade med ett musikaliskt tema som återkom och varierades 

mellan de olika muntliga framställningarna. Samtidigt spelades i ett jämnt flöde en 

grundrytm, som någon av dem ibland kunde göra utvikningar ifrån, men utan att 

tappa vare sig fart eller grundrytm. Pojkarna inledde och avslutade muntliga 

anföranden med musikaliska dynamiska förändringar, något som de berättade att de 

hade repeterat noga. Medan någon talade spelade de med svag volym och desto 

starkare i de endast instrumentala delarna. Efter ett crescendo på en stigande skala i 

saxofonen följt av ett kort break kommer en fråga riktad mot klasskamraterna ”Vad 

tror ni?”. Pojkarna låter frågan hänga i luften något och därefter börjar de spela igen 

med full volym. Pojkarna har använt musikens temporala inklusive dynamiska 

funktioner för att skapa textuell mening. Det musikaliska förloppet, musikens form 

och dynamik ger pojkarnas texter ett sammanhang som skapar flöde, inramning och 

inte minst dramaturgi. Musikens textuella meningserbjudanden fungerar som 

möljiggörare för att skapa reaktion och därmed relation, interpersonell mening, och 
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som möjliggörare för att referera till något, placera oss som var där någonstans i 

tanken och känslan eller understryka något alltså ideationell mening. 

Vilka referenser eller var musiken i fysikredovisningen placerar deltagarna och 

publiken kan dock tolkas på olika sätt. Musiken eleverna spelar kan inte sägas 

referera till någon musik som vanligen förknippas med rymdmusik. Då menar jag 

soundtracks till det stora antal rymdäventyr som utspelas i film och spel; som mattor 

av artificiella stråkinstrumentliknande ljud utan bestämd upprepande puls för att 

beskriva en tidlöshet i rum och kända musikaliska teman som exempelvis i John 

Williams soundtrack till Star Wars eller E.T. Snarare kan den ideationella meningen i 

fysikredovisningen sägas vara att placera åskådarna neutrala i förhållande till texten. 

Den interpersonella relationen som skapas genom musiken behöver inte rikta 

tankarna åt ett bestämt håll, pojkarnas filosoferande text jämsides med vetenskapliga 

rön samtidigt som den ”neutrala musiken” låter oss associera fritt. Musikens 

ideationella mening blir att låta tanken vara fri och gå utanför vanliga banor. Så 

behöver dock inte vara fallet då vi inte kan veta hur klasskamraterna associerade, 

kanske någon refererade genom djembetrummorna till afrikansk musik och/eller att 

rytmerna symboliserade till något jordnära samtidigt som det skapade en motsägelse 

till texten som tog oss med till något vi inte har fattningsförmåga för. Oavsett hur 

klasskamraterna erfor redovisningen skapade pojkarna rum för reflektion av texten 

genom att varva textframföranden med helt instrumentala partier.  

 

SSynl iggörande av kunskap i  ”rymdredovisningen” 

I fysikredovisningen visade pojkarna att de kunde framställa och framföra texter som 

fångade dels ovisshet dels fakta inom ämnet Liv i rymden. De utgick ifrån sina egna 

funderingar som övergick i andras spekulationer, vidare till vetenskapliga rön och 

därifrån till myter följt av egna funderingar och avslutade det hela med en fråga. 

Upplägget kan nog sägas vara en väl fungerande form för att rapportera ett arbete. 

Vid flera tillfällen uttalades också en fråga som slutord hos var och en, innan det 

musikaliska temat åter tog vid. Genom den ”neutrala” musiken som följde erbjöds 
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åhörarna att begrunda och reflektera över frågan eller vad som nyss sagts. Detta kan 

mycket väl ha bidragit till det öppna och engagerade samtalet som följde i klassen 

efter redovisningens slut. Olika elever förde fram teorier och spekulationer och nya 

frågor väcktes. Kunskaperna ovan kan räknas som något fysikläraren torde beakta 

samtidigt som det är kunskaper som är viktiga för alla skolämnen. Pojkarnas 

redovisning hade ingen beröring med den reguljära musikundervisningen men de 

visade, som framgår av beskrivningen ovan, en rad musikaliska kunskaper. Utöver 

deras instrumentala färdigheter representerades under redovisningen till exempel hur 

de kunde hantera form, artikulation, dynamik och skapande av egen musik. Vidare 

representerades deras förmåga att samspela, såväl genom hur de reagerade på 

varandras betoningar, kroppsposition och blickar som hur de anpassade sig till 

varandra. Till exempel när någon gjorde en musikalisk utvikning kunde den besvaras 

rytmiskt i den muntlig framställningen. Det visade också genom musikens form och 

dynamik att det var fysikämnet som stod i förgrunden denna gång. En annan aspekt 

av kunskap är att pojkarna inte följt någon förlaga eller använt någon specifik 

musikstil. Pojkarna förhåller sig inte till någon speciell genre utan skapar sin egen.42  

 

LLek med inter textual i t e t  

Ett år senare än rymdredovisningen visar några av pojkarna hur de kan förhålla sig 

till en given förlaga och genre. Denna gång förhåller sig ingenting neutralt, de 

placerar åtskilliga referenser till personer, musik och företeelser i sina gestaltningar. 

Läraren i svenska hade gett dem i uppgift att travestera känd svensk musik.  

Tillsammans med två klasskamrater gör en av pojkarna som också deltog i 

fysikredovisningen en hejdlös förvrängning av texten till en välkänd schlager. Istället 

för att ha blivit ”Fångad av en stormvind fast för dig, ingenting kan hindra mig när 

det blåser i mitt hjärta” sjunger pojkarna med pressade röster som ibland går över i 

falsett: ”Jag är fångad av polisen fast igen, ingenting kan fria mig när jag sitter bakom 

galler.”  Samtidigt ser de otroligt glada ut, ansiktena utstrålar energi och glädje och 
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både mimik och rörelser ger oss tydliga vinkningar till såväl originalartisten som 

schlagergenren.  

I en annan travesti, också den på en mycket välkänd låt sjunger två av 

pojkarna (även de deltog i fysikredovisningen): ”Stockholm ger mig smärta låt mig 

berätta för dig nu. Åldringar faller i glömska du bryr dig väl ej, eller hur!?” Med 

rättframt och seriöst uttryck och med ibland något rynkade ögonbryn och 

upprördhet sjunger de om missförhållanden i Stockholm och de refererar såväl till 

för tidpunkten aktuella nationella och regionala händelser som till händelser och 

platser som har med deras klasskamrater att göra. Liksom det första travestiexemplet 

håller de sig till originalets form både vad gäller text och musik, sjunger unisont och 

den ene av dem ackompanjerar på gitarr. I mellanspel och avslut, då den andre 

pojken spelar klarinett, leker de med originalets dynamik och tempoförändringar. 

I en religionsredovisning genomförd av tre andra ungdomar spelar en gitarrist några 

teman från tvåmannagruppens Tenacious D:s låt Wonderboy samtidigt som övriga två 

muntligt framför en texttolkning av några verser i Gamla testamentet. Uppdraget 

från religionsläraren var att särskilt studera texterna ur ett könsperspektiv, hur 

kvinnor respektive män framställs i Gamla testamentet. Elevernas bearbetning bygger 

på de första verserna i sjätte kapitlet i första Moseboken: ”Människorna blev talrika 

och deras döttrar var vackra. Gudaväsenden tog dem de tyckte bäst om till hustrur.” 

I texttolkningen handlar det om hur gudarna blev upphetsade vid anblicken av 

kvinnorna och våldtog dem eller ”handlar helt enkelt texten om hur barn blir till”. 

Med mjuka röster framförs berättelsen till lätta och luftiga musikaliska teman som 

övergår till ett dramatiskt dynamiskt accentuerat tema samtidigt som det muntliga 

berättandet blir alltmer rytmiskt och dynamiskt dramatiskt med många betoningar. 

För lyssnaren som inte känner till originalmusiken vare sig i religionsredovisningen 

eller travestierna kan redovisningarna uppfattas som att eleverna har gjort en 

tänkvärd, ironisk och rolig textbearbetning som ackompanjeras. Nu är det föga 

troligt att en svensk publik inte känner till vare sig Fångad av en stormvind eller 

Stockholm i mitt hjärta samt artisterna bakom dem, men även om man känner till 
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Wonderboy är det inte säkert att den kändes igen då gitarristen hade plockat ut några 

teman och modifierat dem en aning. I gestaltningen av Bibeltexten spelar gitarristen 

mycket säkert och det hela kan uppfattas som ett snyggt och väl anpassat 

ackompanjemang och inramning till den något ironiska texten som framförs som en 

saga. När ungdomarna skulle förklara varför de hade valt just teman från Wonderboy 

svarade de att det skulle vara ”lite hej, hej” ”glatt”, ”power” ”twistat” (skruvat) och 

”lite så där okristet”. Utan att känna till gruppens Tenacious D:s musik och deras låt 

Wonderboy eller ett klassiskt tv-spel med samma namn, är det svårt att förstå hur 

”hej hej” och ”okristet” kan utgöra en beskrivning av hur det som spelades hänger 

ihop med texten. Möjligtvis går det att förstå ”power”, men med kännedom om 

originalmusiken och spelet är ungdomarnas uttalande något mer begripligt. I det 

tidiga TV-spelet från 80-talet är Wonderboy en liten grottmanliknande pojke utrustad 

med påk, svärd eller annan hjälp som exempelvis en skateboard. Han har magiska 

krafter och under spelets gång möter han det ena hindret efter det andra; drakar, 

otäcka monster som spelaren ska klara honom förbi. Musiken i Tenacious D:s 

Wonderboy är långt ifrån den ”klassiska” tidiga tv-spelsmusiken som används i 

spelet. Gruppens musik kan snarare klassificeras som melodiös rock, ofta med 

komiska inslag med referenser till olika företeelser. Det gäller även i deras video där 

det finns ett antal anspelningar till såväl tv-spelet som till det stora antal filmer som 

handlar om kampen mellan det goda och onda och utspelar sig i någon sorts 

sagomedeltid. Den mängd intertextuella placeringar som redan finns i Tenacious D:s 

Wonderboy och gruppen i sig, samt den helt motsägande musiken som finns i spelet 

förklarar ungdomarnas uttalande om sin tolkning bättre eller som de själva uttrycker 

”twistade” tolkning. Musikens tänkta ideationella mening är att understryka 

tolkningen av sjätte kapitlet i första Moseboken, som något förvridet och absurt. 

Bibeln är som en saga eller ett spel och får enligt ungdomarna inte som de antyder i 

redovisningen, tas på allvar. För dem som är bekanta med musiken innebär det olika 

associationer till andra ”texter”, vilket skapar interpersonell mening. Igenkännandet 

kan upplevas som komiskt och inte minst retoriskt när musiken kontrasterar mot 
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Bibeltexten. Men de intertextuella referenserna representerar och beskriver också 

något och skapar sammanhang, såväl ideationell som textuell mening.  

 

Perspektiv på lärande 

Genom beskrivningarna i föregående avsnitt har jag försökt åskådliggöra hur 

ungdomarna med musik konstruerade sina redovisningar och hur musiken kan 

förstås som meningsbärande i ett sammanhang där inte musiken var det egentliga 

lärandeobjektet. Dessutom har jag tagit upp aspekter av kunskap som 

representerades i ungdomarnas arbeten. I den sista delen av kapitlet berörs några 

aspekter av undersökningen som ger perspektiv på hur vi kan förstå barns och 

ungdomars skolarbeten i ett lärandeperspektiv. Avsnittet inleds med en summering 

av hur musik kan fungera som meningspotential i skolarbeten. 

 

MMusik – Lager av betyde lser  

Skolredovisningarna exemplifierar hur musik, en uttrycksform som sker över tid, kan 

berätta flera olika saker samtidigt. I exemplen som tagits upp i kapitlet är det bland 

annat hur intertextuella referenser kan skapa flera samtidiga berättelser och skapa 

relationer till lyssnaren. Vilken mening som skapas grundar sig dock i dennes tidigare 

erfarenheter och transformeras i relation till det nya sammanhanget. Vid 

redovisningstillfället av Bibeltexten kände inte religionsläraren igen musiken. De olika 

teman som gitarristen spelade uppfattade läraren som väl valda ackompanjemang 

som både understödde och gick i dialog med det muntliga framförandet och texten. 

För klasskamraterna som kände igen musiken blev meningen troligen en annan och 

så också för dem som kände igen, men inte riktigt kunde placera den i något 

sammanhang. Exemplet ger perspektiv på hur många olika förståelser av en tolkning 

som kan finnas i ett klassrum och hur mycket vi som lärare inte alltid uppfattar av 

elevernas förståelse och naturligtvis också vice versa. Vidare visar exemplen hur 

musik kan rama in, skapa flöde och bygga upp ett dramaturgiskt förlopp Dessutom 
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framkommer det hur musiken exempelvis kan kontrastera, kommentera text 

och/eller eller exempelvis gestik och gå i retorik med detta.  

När musik kombineras med andra uttrycksformer som exempelvis text eller 

rörelse kan musiken skapa flera flera lager av betydelser och mening. Detta är också 

genomförbart enbart med musik inte minst genom möjligheten att spela 

flerstämmigt. Att musik är bärare av en mängd olika meningspotentialer är känt och 

när det handlar om hur musik förkommer i skolan finns troligen otaliga exempel där 

musik utgör en del av skolarbetet. Frågan är om lärare och elever granskar och 

synliggör hur musiken skapar betydelse i elevernas arbeten. 

 

SSynl iggöra vardagl ig t  skolarbete  – ”man bara vet” 

Under tiden för undersökningen möttes jag av reaktioner som visade på 

uppfattningar att det inte kan vara vanligt förekommande med dylika arbeten i 

skolan, samtidigt berättade samma person om när denne eller någon annan sjungit 

eller spelat under en lektion i exempelvis svenska. Att döma av det sistnämnda 

kanske det inte är så ovanligt med musik i kombination med andra skolämnen eller 

möjligen kan det vara så att personen ifråga minns just det tillfället, för att det var ett 

undantag i det vardagliga skolarbetet. När jag tillfrågade de ungdomar och lärare som 

deltog i studien om att dels få filma redovisningarna, dels intervjua dem efteråt, var 

det flera som till en början framförde att ”det här inte var något särskilt, inte som ett 

uppträdande eller så”. Det var också det jag var ute efter, att granska vad som 

framkommer i skolans vardagliga arbete.  

I skolredovisningarna synliggjordes kunskaper hos eleverna, som både elever 

och lärare i vanliga fall kanske tar för givna, inte lägger märke till eller att det inte 

räknas som kunskap då det inte alltid så lätt går att verbalisera vad för kunskap som 

visar sig.43 Saknas kunskaperna dock; till exempel att kunna förhålla sin språkmelodi, 

använda rytmik och dynamik eller gestik, socialt och kulturellt fungerande för 

sammanhanget, märks det tydligt. När jag bad ungdomarna beskriva hur de hade 

tänkt när det gällde musiken i redovisningarna eller när jag ställde frågor hur de 
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kunde veta när de skulle göra ett inpass eller liknande, hade de inte alltid ord för att 

berätta om sina arbeten. De uttryckte ofta ”att man bara vet”, ”som det brukar vara” 

eller att det ”känns”. Vad som inte framgår av deras uttalanden men av deras arbeten 

är deras förtrogenhet med musikaliska konventioner, att de klarar av att handskas 

med dem i sammanhanget. De visade att de kan kommunicera musikaliskt och 

förhålla sina muntliga framföranden till musikaliska förlopp, placera in såväl 

musikaliska som utommusikaliska referenser i sina gestaltningar och skapa egna 

former av gestaltningar. Vid närmare granskning kan en mängd ”kunskaper” visa sig i 

ett skolarbete, något som inte torde vara unikt för exemplen beskrivna i kapitlet. 

 

EErkännande av kunskap 

Att undersöka lärande med hjälp av teorier som uppmärksammar det ”multimodala” 

kan innebära erkännande av att kunskap erhålls och visar sig på mångfacetterade sätt. 

Skolans fokusering på det skrivna och talade ordet som främsta kunskapsbärare kan 

sägas utmanas genom perspektivet. Samtidigt kan teorier om multimodalitet sätta ljus 

på olika dimensioner i en muntlig framställning eller skrift och inte minst som i 

studiens redovisningar när olika kommunikativa uttryck tas i bruk samtidigt. Det 

sistnämnda är inte ovanligt i skolan, men frågan är hur arbetet värderas och varför 

det görs. Är det för att eleven ska erhålla kunskap inom olika kunskapsdomäner, 

förstå hur de kan samverka eller är det för att motivera arbetet, göra det mer 

lustbetonat? Kanske det är en kombination, men för att elevernas gestaltningar ska 

räknas som kunskaper kan det vara nödvändigt att synliggöra det ”multimodala”. 

 

Vidare läsning 

Vad som knappt har berörts i denna text är hur elever och lärare som var inblandade 

i redovisningarna uppfattade arbetet. De framhöll särskilt sociala aspekter av 

arbetssättet och detta går det att läsa om i Musik som nav i skolredovisningar. För läsaren 

som är intresserad av det socialsemiotiska multimodala perspektivet rekommenderas 

Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication av Gunther Kress. 
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Ett närliggande perspektiv är Design för lärande och det finns bland annat att läsa i 

Design för lärande, av Staffan Selander och Gunther Kress. I Jens Idelands kapitel i 

föreliggande antologi framgår hur han har applicerat teorier om multimodalitet och 

för den som är intresserad av semiotik och meningsskapande tas det upp i Peter 

Falthins kapitel. Litteratur om musik i samverkan med andra skolämnen kan läsas om 

i till exempel Katharina Dahlbäcks kapitel. Tomas Saar berör samverkan mellan 

skolämnen där bland annat musik ingår i Konstens metoder och skolans träningslogik. I 

Saars rapport, liksom i Skolan och den radikala estetiken av Lena Aulin Gråhamn, 

Magnus Persson och Jan Thavenius görs en kritisk granskning av hur estetik och 

konst fungerar, respektive skulle kunna fungera, i skolan. Slutligen för den som är 

mer intresserad av att få konkreta idéer till arbetssätt och reflektioner när det gäller 

ämnessamverkan och/eller där estetiska aspekter på lärande står i förgrunden 

rekommenderas I rummet mellan lek och konst, formulerade erfarenheter av Anna-Carin Ahl, 

Annika Falthin och Maria Nordlöw. 
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human development: General involvement and intensive involvement in music and theatre arts. 
Catterall, J, S., Chapleau, R., & Iwanaga, J. (1999). och Nonmusical outcomes of music education: Historical 
considerations of the arts in education  Mark, M. L. (2002).  
39 Socialsemiotiska teorier om multimodalitet har utvecklats av bland andra Gunther Kress (2010) och 
Theo van Leeuwen (2005).  Teorier om multimodalitet uppmärksammar hur människan erfar, förstår 
och kommunicerar med sin omvärld genom en mängd olika uttrycksformer, som exempelvis tal, 
musik, dans, skrift, layout och gester samt inte minst genom kombinationer som exempelvis tal och 
gester eller musik och dans. Semiotik är läran om tecken och deras betydelser, såväl språkliga 
teckensystem som betydelse och mening i exempelvis bild eller musik. Socialsemiotik fokuserar på hur 
aktörer i social interaktion väljer bland tillgängliga tecken för att skapa nya kombinationer av tecken 
och hur detta representeras i kommunikativa processer och produkter. Socialsemiotisk multimodalitet 
lyfter således fram hur mening skapas och hur detta sker på en rad olika sätt, där språk är ett bland 
andra uttrycksformer (Kress, 2010). 
40 Meningsdimensionerna eller metafunktionerna som de oftare benämns har ursprungligen utvecklats 
ur sociolingvisten M.A.K Hallidays sociala kommunikationsteori och funktionella grammatik Systemisk 
funktionell grammatik, SFG. (Halliday & Matthiessen, 2004). Interpersonell funktion upprättar relationer 
mellan deltagare, ideationell funktion representerar våra erfarenheter och skapar logiska samband på en 
beskrivande nivå och textuell funktion strukturerar tecken till ett inbördes koherent sammanhang.  
Gunther Kress och Theo van Leuween (1996/2006) vidgade användningen av meningsdimensionerna 
för visuella gestaltningar och därefter har de prövats i flera olika studier, bland annat har Johnny 
Wingstedt (2008, 2012a, 2012b) använt dem och utvecklat förståelse för hur de kan appliceras på 
analys av musik i multimedia. 
41 Theo van Leeuwen problematiserar i Speech, sound, Music (1999) att använda metafunktionerna på 
musik just av skälet att t ex en paus kan innehålla alla funktioner samtidigt. I The Routledge Handbook of 
Multimodal Analysis (2009), redaktör Carey Jewitt, finns exempel på hur metafunktionerna har använts 
inom olika uttrycksformer. Antologin ger också en god insikt om de olika inriktningar som finns inom 
multimodal analys. 
42 Förhållandevis vanligt i redovisningar som jag tagit del av är att när unga redovisar och särskilt 
använder musik eller film som representationsform leker de ofta med någon musik-, film-, eller TV-
genre. Till exempel är det inte helt ovanligt är att skolarbeten presenteras genom hip-hop. 
43 En som bland annat har skrivit om detta är Ulla Lind (2010), hur lärarna var så ivriga att försöka 
göra undervisningen och framställande av artefakter så rik som möjligt att de ibland inte såg hur 
mycket som faktiskt visade sig i barnens arbeten. 



79 

KAPITEL TRE 

Elevens då och nu  

Annette Mars 

 

Alieus ord till Anna ”The keyboard will rectify you” och Annas ord till Alieu ”This is a C” 

har följt med mig under processen i denna studie där jag strävat efter att förstå hur 

och varför ungdomar lär sig musik på olika sätt. Citaten satt i sitt sammanhang 

symboliserar tydligt hur olika Annas och Alieus kulturella bakgrund ser ut gällande 

musikaliskt lärande.  

Jag började intressera mig för musikaliska lärandeprocesser bland svenska 

och gambiska ungdomar efter att under flera år observerat hur varierat de närmade 

sig musikalisk kunskap. Anna och Alieu är, liksom alla ungdomar i studien, starkt 

påverkade av både sin kulturella bakgrund och den aktuella kontexten vad gäller 

deras individuella och gemensamma musikaliska lärande. Jag har haft möjligheten att 

studera ungdomars musikaliska lärande under en period av tio år i ett musikprojekt 

för och med svenska och gambiska ungdomar. Varje år har fyra till åtta ungdomar 

deltagit från Gambia respektive Sverige. Detta har genererat mycket värdefullt 

material som jag analyserat44. Anna och Alieu som ni möter igen längre fram är två av 

ungdomarna i detta musikprojekt.  

Mitt förflutna är en del av den lärare jag är idag. Mitt här och nu 

kommunicerar med mitt förflutna och detta tillsammans skapar det rum för lärande 

som jag befinner mig i. I detta kulturella rum är jag verksam som lärare, doktorand, 

tvärflöjtsmusikant, mamma, syster, fru, vän och alla andra roller som individen 

Annette har. 

Kapitlet jag skrivit i denna bok kommer att presentera exempel på hur 

ungdomar från olika kulturer lär av och med varandra samt hur viktig lärarens 
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ämneskompetens är i en lärandekultur där elevernas interaktion finns i centrum. Det 

sociokulturella perspektivet, teorier om skriftlig och muntlig kultur samt begreppen 

fronesis, episteme och techne kommer att presenteras som en hjälp för att förstå hur 

lärande och kunskapande skapas hos ungdomarna i denna studie. 

Denna text baserar sig på min licentiatuppsats i musikpedagogik:  

Musikaliskt lärande i kulturmöte - En fallstudie av gambiska och svenska ungdomar i 

samspel45 

 

Kunskapande och lärande 

I ett sociokulturellt perspektiv skapar barnet sin inre logik i den miljö där det växer 

upp. Kunskapsbildning sker på två plan, först i det sociala samspelet och sedan i 

barnets egen tankevärld. I detta perspektiv har högre kunskapsfunktioner sitt 

ursprung i ett socialt sammanhang. Vidare sker intellektuell utveckling sett i ur 

nämnda perspektiv när tal och språk blandas med praktisk aktivitet. Individen 

påverkar sin egen situation genom att förnya sin kunskap genom handling utan att 

för den skull förändra kunskapen. Det är fortfarande samma kunskap, individen har 

dock fått en ny syn på sin kunskap. Det blir ytterligare komplext att förstå lärande- 

och kunskapsprocesser eftersom progressionen i tanke och språk inte är parallella, 

båda växer med hjälp av varandra och de är ömsom högre, ömsom lägre än varandra. 

De kan ligga jämsides under en tid och till och med smälta samman, men de kommer 

att skiljas åt. Det som tidigare varit någon annans kunskap blir genom denna 

interaktion, utom och inom barnet, till barnets egen kunskap. 

Vygotskijs teorier om lärande är grundläggande i ett kulturellt perspektiv på 

lärande och vidare är Vygotskijs verk en del av basen i ett sociokulturellt perspektiv. 

Vygotskij menar vidare att eftersom psykologiska processer förändras under tiden 

lärandet synliggörs och pågår, kan psykologin bakom hur lärandet sker endast förstås 

om man fastställer ursprung samt gör en kartläggning av den kultur som bildar 

individens historia. För att få en komplett analys av processerna gällande utveckling 
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och lärande måste hänsyn tas till både kognitiva och affektiva frågor. Vygotskij hade 

olika metoder för att kunna studera hur lärandet ter sig.  

Metodologiskt har jag anammat delar av Vygotskijs sätt att genomföra sin 

undersökning. Han lade till olika aktiviteter under tiden som undersökningen pågick, 

hinder på vägen som krävde problemlösning och studerade sedan hur individerna i 

undersökningen tog sig an dessa hinder. I syfte att studera språket arrangerade 

Vygotskij en miljö som gjorde att barnen var delaktiga och var i kommunikation med 

andra barn. För att synliggöra hur den outvecklade kunskapen utvecklades till ett 

begynnande av nya förmågor fick barnet en uppgift som var över dess förmåga och 

kunskap. Därmed kunde Vygotskij studera hur barnet skapade nya förmågor 

skapades i barnet. I föreliggande studie används ett liknande förhållningssätt då de 

gambiska och svenska ungdomarna ska lära varandra musikstycken på engelska som 

inte är deras modersmål, vilket försvårar för ungdomarna i deras kommunikation. 

Dessutom var sångtexterna mandinka, wollof och svenska, språk som är helt nya för 

de olika ungdomarna. Uppgiften att lära varandra musik blev på detta sätt lite svårare, 

men det försvårades ytterligare av att deras utgångspunkter var helt olika för vad 

musik är som fenomen. Jag kommer ihåg ett tillfälle, tidigt i mina fältstudier, då 

Abobacarr frågade Johan hur sången gick på den låt han visade upp och Johan 

svarade att han inte sjunger. Abobacarr kunde inte tro sina öron, det är väl klart att 

man sjunger om man spelar. När Johan sedan talade om att han inte heller dansade 

blev Abobacarr minst sagt förbryllad. Även de svenska ungdomarna har varit 

förbryllade många gånger, som när trummisen Kim inte kunde få Babou att spela vad 

han tyckte var tight. För så fort Babou tyckte att det var härligt svängigt ville han öka 

takten för att det skulle kunna gå bättre att dansa till. Detta är några exempel på små 

snubbelsteg som faktiskt gjort det möjligt för mig att studera hur ungdomar från 

Gambia och Sverige lär sig själv och lär andra musik.46 
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Episteme, techne och fronesis 

För att förstå de olika utgångspunkterna för ungdomarnas musikaliska 

lärandeprocesser i denna studie har jag behövt fundera på vad kunskap kan vara och 

vilka dimensioner av kunskap som kan finnas. Episteme, techne och fronesis är begrepp 

som beskriver olika slags kunskap. Epistemekunskap har sin rot i att den består av 

vetenskapligt verifierade konklusioner, denna kunskap kan tillägnas genom utbildning 

och klassisk skolning. Techne som kunskapsbegrepp står för en praktisk färdighet, av 

det slag som exempelvis hantverkare och musiker besitter. Men även den 

pedagogiska och metodiska kunskap som vi lärare har är ett exempel på techne. Det 

är en kunskapsform som skapas genom praktisk övning. Fronesis skiljer sig från 

dessa båda kunskapsbegrepp och står för en kunskap som är nära kopplat till praktisk 

klokhet. Den kunskap som gör att vi vet hur vi ska handla i olika specifika 

situationer.  

Fronesis är liksom techne en praktisk kunskapsform, fronesis tar alltså sitt 

uttryck i handlingar, men detta uttryck har sitt ursprung i människans etiska och 

politiska liv. Fronesis står dock inte som en motsättning till vare sig techne eller 

episteme. Det är snarare så att fronesis bygger på techne och episteme. Etisk 

bildning, fronesis, är någonting annat än att lära sig om rätt eller fel, någonting annat 

än att lära sig om vilka lagar och regler som är norm i ett samhälle. Det innefattar 

istället förnuftet, passionerna och begären vi människor har, hela det mänskliga livet 

och hela människans själsliv. Fronesis består av förmågan att använda sig av 

lyhördhet och fantasi i de situationer som uppstår i livet.47 

 

Muntlig och skriftlig kultur 

Det som blivit mycket tydligt när jag analyserat den musikaliska lärandeprocessen hos 

de svenska och gambiska ungdomarna är att de inte delar samma förståelsegrund. 

Efter många år på fältet och med näsan i böckerna kunde jag till slut definiera vad 

det var jag såg. Ungdomarnas utgångspunkter var skriftliga eller muntliga och vad de 

begreppen står för kommer jag förklara i följande avsnitt.  
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Alla människor behöver system och former för att minnas kunskap. Eftersom dessa 

system och former är olika i muntlig respektive skriftlig kultur skiljer sig synen på vad 

som är åtråvärd kunskap åt mellan dessa lärandekulturer. Detta bidrar i sin tur till att 

det skapas olika system för hur någon på bästa sätt lär sig det som anses viktigt inom 

respektive kultur. Då hjärnan är beroende av någon form av kontinuitet för att 

kunskapa behöver den som lever i en talspråklig kultur lägga mycket tid till repetition 

för att minnas hur ett musikstycke ska spelas och hur det ska låta. I en skrivande 

kultur skapas istället denna kontinuitetslinje i skriften eller i musikens fall, noteringen. 

Skriften fungerar som ett medierande redskap för att människan skall kunna minnas 

hur musikstycket ska spelas och hur det ska låta. Det har varit spännande att 

observera hur detta blivit synliggjort under ungdomarnas musikprojekt. När den ena 

ungdomen exempelvis tycker det är dags att gå vidare med nästa del av musikstycket, 

är den andre ungdomen inte alls klar med sin lärandeprocess. Frustrationsnivån hos 

ungdomarna har stundom varit hög och de har då vänt sig till mig, och jag har i min 

tur gömt mig bakom kameran, eftersom jag varit oändligt nyfiken på hur de skulle 

lösa situationen. 48 

 

Ungdomar lär av och med varandra  

I föreliggande studie har jag sett att ungdomar använder olika verktyg för att lära sig 

själva eller andra musik. Under analysarbetet blev många olika verktyg för musikaliskt 

lärande synliga och jag har delat in dessa verktyg i stora övergripande teman 

underdelade i små enheter. Man kan säga att jag tittat på dessa verktyg för musikaliskt 

lärande i både mikroskop och kikare. Jag använde mig av begrepp som insider – 

outsider49 för att förstå och beskriva mig själv i förhållande till de båda ungdomarnas 

lärandekultur. Jag har även använt begreppen emic och etic för att förstå och 

beskriva redogörelser och analyser uttryckta i termer av begreppsmässiga scheman 

och kategorier som varit meningsfulla för ungdomarna i studien; mig som lärare 

(emic) respektive som mig som forskare (etic). Jag beskriver dessa begrepp närmare i 

boken Intro – En Antologi om musik och samhälle50. I det kapitel du läser har jag valt att 
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presentera Alieu och Anna. För att visa vilka ungdomar och musiker Anna och Alieu 

är presenterar jag dem och ger exempel från Alieus och Annas repetitioner med 

varandra. Med dessa exempel vill jag visa hur verktyg för musikaliskt lärande kan 

användas av dessa två ungdomar.  

 

Musikprojektet 

Musikprojektet som tagit plats i Gambia är en del av ett kulturutbyte som jag i rollen 

av musiklärare startade år 2000 för och mellan gambiska och svenska barn. Målen 

med detta projekt är flera och de flesta var satta av musikläraren Annette. Dessa mål 

innebar att ungdomarna skulle interagera med varandra och få tillfälle att uppleva den 

andres kultur med hjälp av ett uttrycksmedel de kände sig bekväma med, i detta fall 

musik, att ungdomarna tillsammans skulle skapa en gemensam konsert samt att de 

var och en skulle utvecklas musikaliskt. Ett mål var satt av forskaren Annette 

nämligen att få tillgång till och vetenskapligt analysera hur ungdomar från olika 

kulturer kan lära sig musik av och med varandra. 

Ungdomarna i studien anmälde sig till att delta i ett musikprojekt där de 

musicerar tillsammans med ungdomar från Sverige respektive Gambia. Varje 

ungdom föreberedde ett musikstycke som de förväntades visa upp för alla deltagande 

ungdomar i projektet. När de visat sina musikstycken valde de tillsammans ut vilka 

stycken som skulle vara med på den avslutande konserten, ungdomarna arbetade 

sedan i mindre grupper för att lära sig dessa musikstycken och avslutningsvis 

genomfördes konserten. När projektet startade på plats i Gambia lät jag ungdomarna 

para ihop sig med någon från den andra gruppen, det blev grupper om minst två och 

två. Sedan övade de tillsammans under några intensiva dagar med målet att 

tillsammans framföra en konsert.  

 

AAlieu och Anna 

Alieu och Anna spelar kora respektive piano. Båda är skickliga musiker för sin ålder 

och de träffades under fyra tillfällen för att lära varandra sina respektive instrument 
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och den musik de förknippar med sina instrument. De har båda förberett sig om än 

på olika vis inför musikprojektet. Nedan följer en beskrivning av de båda 

ungdomarna. 

Alieu är fjorton år när Anna och han träffas. Själv träffade jag Alieu första 

gången när han bara var ett år gammal. Hans pappa som är en jali51 tog med honom 

när han skulle undervisa oss svenska musikhögskolestudenter i mandinkatraditionens 

sång och musik. Detta var en del i den kurs i västafrikansk musik som gavs på plats i 

Gambia i Musikhögskolans i Malmö regi. Alieu är uppväxt i ett jalihem vilket innebär 

att Alieu alltid haft tillgång till koramusiken och de berättelser som följer med den 

musiken det betyder också att han förväntas bli en jali. När hans far inte spelade för 

oss studenter utan delgav oss Mandinkakulturens många berättelser klättrade Alieu 

omkring på koran och lekte med den, kände på den på det sätt en ettåring närmar sig 

ett objekt.  

När en musikelev i Gambia ska lära sig spela kora får denne spela samma 

musikstycke under flera år eftersom detta musikstycke anses vara grunden till att bli 

en god koramusiker, repetitionen är grundläggande för den unge koramusikern 

tillsammans med det gehörsbaserade lärandet. Med koran följer också 

berättartraditionen där koran och sången/predikandet/berättandet är mycket nära 

sammankopplade med varandra. Det är inte möjligt att bli en jali utan att behärska 

både musiken och berättelserna; att fängsla sin publik är en konst som ständigt övas. 

Alieus pappa är en jali som trots att han värnar om det traditionella även välkomnar 

nya instrument, nya metoder för lärande samt musik från andra länder och andra 

kulturer i sitt hem. Deras hem fungerar även som musikskola för barn och ungdomar 

där musikeryrket inte går i arv. I Gambia är traditionellt musikeryrket något som 

ärvts i generationer, vilket har luckrats upp något i många familjer och Alieus far 

sprider sin kunskap även till andra än sin egen familj. Alieu har prövat andra 

instrument än kora såsom trummor, bas, gitarr, sång och keyboard innan han träffar 

Anna. Han har då spelat på gehör och blandat sin egen traditionella musik med 

popmusik, han har även komponerat egna musikstycken. Målet med de musikaliska 
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studierna för Alieu är att bli jali som sin far, han övar målmedvetet och är mycket 

musikalisk.  

Anna går i åk 9 och är ett år yngre än sina klasskamrater. Hon går på ett 

högstadium i orten där hon bor och hon lyckas väl i skolan. Anna har spelat klassiskt 

piano hos privatlärare sedan lågstadiet och pianoundervisningen berör uteslutande 

den klassiska repertoaren. Anna övar skalor och anslag och det är olika notbilder som 

styr undervisningen då hennes lärare undervisar mer utifrån notbilder än utifrån 

gehör. Annas spelteknik och interpretationsförmåga får beröm av hennes 

pianopedagog. På högstadiet där Anna går används pop/rockmusik företrädesvis i 

musikundervisningen. Även om klassisk musik och olika länders folkmusik inte 

förekommer i samma utsträckning utgör även denna musik en självklar del av 

undervisningen. Musiksalarna på Annas skola är utrustade med tre trumset, fyra 

elbasar, ett tiotal elgitarrer, cirka femton akustiska gitarrer, tolv elpianon, sex 

djembetrummor, en balafon samt en del rytminstrument. På lektionerna spelar de 

ofta låtar som någon av musiklärarna har ”plankat”. Eleverna skriver även mycket 

egen musik. Anna spelar inte gärna något annat instrument än piano på högstadiets 

musiklektioner, även om hon prövar bas, trummor och gitarr med goda resultat så 

återvänder hon till pianot när hon själv får välja. Hon spelar både efter noter och 

ackordsanalys. 

Alieu och Anna vet inte på förhand vilken ungdom de kommer musicera med 

i musikprojektet. De har i linje med projektets idé förberett varsitt musikstycke att 

visa upp när ungdomarna från Gambia och Sverige träffas för första gången. Alieu 

spelar en av Mandinkakulturens viktiga traditionella sånger, Salila Juloh, på kora. Alieu 

som trots sin unga ålder har mycket god spel-, improvisations- och berättarteknik har 

kommit långt i sin strävan efter att bli jali. Han fängslar ungdomarna i rummet med 

sitt spel och berättelsen om vad stycket handlar om. När Anna visar sitt pianostycke 

Long long ago av T.H. Bayly blir Alieu genast intresserad av att lära sig stycket. Han 

och de andra ungdomarna i rummet tittar och lyssnar med intresse och nyfikenhet på 
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Anna. Utan min inblandning bestämmer sig just Alieu och Anna för att musicera 

tillsammans.   

Jag har valt att lyfta fram följande verktyg för musikaliskt lärande vilka jag 

identifierat hos ungdomarna i studien; att lyssna, repetition, att se, att använda det skrivna, 

att förklara, samt att använda fler olika verktyg samtidigt. För att texten ska bli mer 

läsarvänlig har jag redigerat språket i vissa utdrag ur intervjuer och fältloggar.  

 

AAtt lyssna 

När Anna ska lära sig spela kora får hon inte röra koran innan hon kan spela 

ostinatot på pianot. Det framgår tydligt under Annas och Alieus repetitioner att Alieu 

tycker att det är oerhört viktig att lyssna på musiken för att lära sig hur den ska spelas 

istället för att förlita sig på muntliga instruktioner eller skrift. Alieu ger uttryck för 

detta när Anna ska lära sig spela ”Salila Juloh” på kora. Anna frågar hur hon ska veta 

om hon spelar fel.  

Alieu: If you mistake (till Anna) the keyboard will rectify you.  

Anna: what?  

Alieu: I say, if you make mistake, the keyboard will tell you. (Videotranskription, 2010) 

Anna tar sig an utmaningen att lära sig ostinatot via gehör. När hon kan spela 

ostinatot på pianot spelar de tillsammans; Alieu improviserar över ostinatots tema 

och Anna spelar grundostinatot. När Anna kan spela ostinatot på pianot lämnar 

Alieu över koran till Anna, ger henne starttonen, går iväg och lämnar Anna ensam att 

repetera.  

 

Repet i t ion 

Alieu övar samma fyra toner i flera timmar om och om igen. Anna och Alieu ger 

uttryck för detta med ord i ett samtal med mig. När jag frågar om Alieu vill gå vidare 

svarar han: 
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Alieu: I like to play this one until this one is clear to me and then tomorrow if I come we 

can (han pekar mot diskanten i pianot).  

Anna: Du kommer få se det på film. 

Annette: Att han vill spela långsammare? 

Anna: Nej att han vill spela the base first. Ja, för det hela har egentligen gått ut på detta. 

Han är ju väldigt liksom så här att han verkligen vill in det alltså, det inte så att han säger 

”åhh, jag måste gå vidare jag måste gå vidare”. Utan för det är ju ofta så att kanske 

svenskar är lite alltså så, som Fine, som vill lära, hon är liksom lite mer otålig hon vill ändå 

vidare även om hon vill lära sig det så vill hon hela tiden vidare, och han liksom bara 

(Anna syftar till att han övar samma fyra toner om och om igen). (Videotranskription, 2010) 

Även när Alieu ska lära någon annan att spela använder han samma verktyg som när 

han lär sig själv att spela. Alieu uppmanar Anna att öva om och om igen. 

Alieu: Let me go, study, study that. I’m coming. (Videotranskription, 2010) 

Därefter går Alieu iväg och låter Anna öva själv.  

Senare vill Anna gå vidare, hon tycker att hon har förstått hur hon ska kunna 

öva på detta själv, när Alieu har åkt hem. Hon frågar Alieu vad det är för något annat 

som han spelar. 

Anna: Is that what I’m going to learn?  

Alieu: Yeah (Videotranskription, 2010) 

Alieu tar inte tag i Annas förfrågan, han fortsätter istället spela något annat och går 

över till att leka med olika komp och melodier på pianot. Han lämnar även Anna att 

repetera själv. Anna fortsätter öva korans ostinato om och om igen. När hon 

kommer till en passage där hon inte kommer ihåg hur det låter, går hon till 

keyboarden och spelar ostinatot. Hon använder det verktyg för lärande som Alieu 

tvingade in henne i, att använda örat.  
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AAtt se  

Ögat spelar stor roll för Annas eget lärande, hon tittar noga på vilka strängar Alieu 

spelar på. Hon pekar på en av de strängar som är viktiga för ostinatot, starttonen; 

Anna tar på strängen och spelar på den med pekfingret. För Anna är ögat 

ihopkopplat med den klingande musiken. När Anna ska lära Alieu att spela 

pianostycket vill hon att Alieu ska använda ögat som är ett av hennes verktyg för att 

lära.  

Anna: Look at my hand. (Videotranskription, 2010) 

Alieu tittar då på Annas hand och härmar henne. Alieu använder då Annas verktyg 

för lärande samtidigt som han inte frångår sitt eget främsta verktyg för att lära som är 

att repetera.  

 

Det skrivna 

Anna använder sig av noter och skriftliga koder för att lära Alieu att spela piano. Hon 

visar i pianonoterna var tonen C ligger, hon visar sedan på piano var tonen C ligger. 

Sedan frågar hon Alieu om hon ska sätta en bit tejp med bokstaven C på för att han 

ska komma ihåg var tonen C ligger. Hon får dock överge detta sätt att lära Alieu 

pianostycket eftersom han slutade lyssna på hennes instruktioner. Men så fort Anna 

spelade pianostycket var Alieu fullt koncentrerad igen. Anna förstod att hon behövde 

förändra sitt sätt att lära Alieu pianostycket och använde istället verktyg för lärande 

som Alieu var bekväm med.  

Även om Alieu inte använder skrift för att själv förstå hur ett musikstycke 

låter så förstår han att det är till stor hjälp för Anna för att minnas. Så när Anna kan 

spela korans ostinato och hon ska lära sig sången till så ber han henne skriva ner 

texten. De sitter i soffan och arbetar tillsammans för att få skriva ner texten fonetiskt.  
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AAtt förklara 

Medan ögat spelar en stor roll för Annas eget lärande är hennes främsta verktyg för 

att lära Alieu att berätta och förklara, ofta samtidigt som Alieu spelar. Detta krockar 

med Alieus främsta sätt att lära som är att repetera om och om igen. Anna förlitar sig 

på att hennes muntliga förklaringar är till hjälp  

Alieu har nu delat upp sitt komp på två händer C i vänster hand G E G i 

höger och så vidare. Anna försöker stoppa Alieu från att öva fel.  

Anna: We take it from the whole beginning ... and you just follow my instructions. 

(Videotranskription, 2010) 

Anna fortsätter med detta verktyg även längre fram i sitt och Alieus musicerande 

tillsammans: 

Nästa runda räknar Anna högt och säger:  

Anna: Four now, down.  

Då blir det rätt men i nästa runda blir det återigen en takt för mycket.  

Alieu spelar det han tror är rätt. Anna rättar och säger: 

Anna: No it’s down here two times I can show you.  (Videotranskription, 2010) 

Så här fortsätter Anna under större delen av deras repetition tillsammans. Vid några 

tillfällen går Anna ifrån eftersom hon märker att Alieu inte lyssnar på henne då han 

helt ägnar sig åt att repetera samma takt om och om igen. Hon har dock svårt att 

hålla sig borta och sitter under större delen av repeterandet bredvid Alieu och tittar 

och flikar in små ord av instruktioner.  
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AAtt använda f l era verktyg samtidigt  

Efter att Anna och Alieu spelat ett tag tillsammans börjar de förstå hur den andra lär 

sig. Anna börjar då använda både sina och Alieus verktyg för att lära när hon ska 

förklara. Hon både förklarar och spelar för att Alieu ska förstå.  

Anna förklarar slutet på rundan. 

Anna: You see that I always when you are finished with this one (Anna spelar B G D G B 

F D F) you always play this one (Anna spelar C G E G) two times. (Videotranskription, 

2010) 

Ingen av ungdomarna i studien använder enbart ett verktyg; de använder flera 

verktyg samtidigt och om vart annat. En bit in i musikprojektet använder de också 

den andres verktyg för att visa och lära den andre musikstycket.  

 

Spegl ingar av o l ika undervisningstradi t ioner  

När Anna som är klassisk pianist ska visa Alieu hur han ska spela på pianot, har hon i 

förväg kopierat upp både noter och andra dokument som förklarar hur man ska läsa 

notskriften. Hon uppmanar Alieu att använda sig av noterna och texterna för att öva 

hemma. Alieu är å sin sida inte alls intresserad av hur Anna vill att han ska lära sig att 

spela piano, han fortsätter att upprepa samma toner i stycket om och om igen (C G 

E G) 

Anna: You know the paper I gave you if you want to practise at home? 

Anna vill ge Alieu noterna och texterna med förklaringar så att Alieu ska förstå hur han 

ska spela. Anna sätter sig och skriver i sina noter igen, de noter hon förberett i Sverige, 

Alieu spelar i bakgrunden och upprepar samma ostinato om och om igen. C G E G C G E 

G om och om igen. (videotranskription, 2010) 

När Alieu ska lära Anna att spela kora använder han sig av gehör både för att 

instruera och förevisa.  Alieu är mer påstridig än Anna och tvingar Anna att överge 
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sitt sätt att lära sig musik. Han tvingar Anna att lära sig utifrån att lyssna istället för 

att lära utifrån att se.  

Alieu ger Anna en startton på pianot, Han ber Anna spela på pianot det han spelar på 

koran. Anna säger att hon inte kan, sedan tar hon ut korans ostinato på pianot. 

(Videotranskription, 2010) 

Anna och Alieu ger med de verktyg för musikaliskt lärande som framträder i citaten 

ovan uttryck för den lärandetradition de kommer ifrån och är en del av. Det blir 

tydligt att deras tidigare erfarenheter och deras tidigare lärare starkt påverkar valet av 

verktyg, främst i början av deras repetitioner.  

 

AAtt erövra den andres verktyg  

Som framgått av beskrivningen ovan bytte ungdomarna verktyg för lärande i större 

grad när de lär andra och i mindre grad när de när de ska lära sig själva. Det verkar 

som om det tar längre tid att ändra valet av verktyg för att lära sig själv. Detta blir 

extra tydligt när ungdomarna står inför en musikalisk utmaning då de använder sig av 

de verktyg för lärande som de är mest bekanta med sedan tidigare. Ungdomarna gör 

små utflykter i den andres sätt att lära för att nå dem. Under dessa utflykter har jag 

sett att de är påverkade av varandra och den andres lärare.  

Alieus far: Now you follow me. (Videotranskription, 2010) 

Efter den korta muntliga instruktionen sjunger Alieus far melodin och visar samtidigt 

melodihöjd med fingrarna. Alieus far använder sig här av gehör och gester för att 

förmedla kunskap. Anna använder dessa verktyg senare i hennes och Alieus 

repetitioner. När hon inte får Alieu att förstå vad hon menar sjunger hon frågan till 

Alieu.  

Anna: Salila juloh ahh (melodin går ner i slutet) Salila juloh ahh (melodin går upp i slutet). 

(videotranskription, 2010) 
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Anna pekar uppåt med fingret på sista tonen och ler när hon sjunger den.  

Alieu: yea. (videotranskription, 2010) 

Direkt efter att Anna ställt frågan genom sång och gester går Alieu till den text Anna 

skrivit ner, han pekar i texten var hon ska sjunga uppåt och de sjunger tillsammans. 

Anna närmade sig Alieus verktyg för att lära och Alieu närmade sig Annas verktyg 

för att lära.  

 

AAvslutande kommentar  

Ungdomarna i min studie är generösa i sina attityder gentemot varandra, de är 

lyhörda och nyfikna på den andres sätt att lära sig. De kulturella krockar som uppstår 

bidrar till såväl nyfikenhet och skratt som till frustration. Jag har sett att 

ungdomarnas kulturella bakgrund starkt påverkar deras sätt att lära sig själva och 

andra. Ungdomarna prövar fler och nya verktyg för att lära andra ju längre 

musikprojektet fortgår, men när de når en kritisk punkt i sitt eget lärande använder 

de verktyg för lärande som är trygga för dem själva. Deras musikaliska bakgrund 

spelar större roll för deras eget musikaliska lärande än för hur de lär andra musik. 

Ungdomarna är mer förändringsbenägna när deras uppgift är att lära andra ett 

musikstycke än när de själva lär sig.  

 

Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

I detta avsnitt sätts studiens resultat i relation till tidigare forskning. Anna och Alieu 

har olika utgångspunkter för det musikaliska lärandet, Anna har sin musikaliska 

skolning i piano utifrån notbilder medan Alieu kommer från en tradition helt utan 

notbilder och där lyssnandet är centralt i den musikaliska lärandeprocessen. När 

Anna frågar hur hon ska veta om hon gör rätt får hon till svar av Alieu att det talar 

keyborden om för henne. I muntlig och skriftlig kultur skapas olika linjer av kunskap 

för att komma ihåg. I en skriftlig kultur används notering för att minnas hur musiken 

klingar, även muskelminnet spelar en stor roll, i en muntlig kultur måste musikern 
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istället minnas själva den klingande musiken och där används både gehör och 

muskelminne. Det medierande verktyg som är gemensamt för ungdomarna i studien 

är repetition av samma stycke om och om igen, vilket skapar ett muskelminne i 

fingrar, öron och hela kroppen för hur stycket ska spelas. De båda ungdomarna i 

studien använder dock detta verktyg olika och i kombination med olika verktyg. När 

Alieu ska lära Anna att spela kora använder han repetition som ett verktyg 

tillsammans med att lyssna. Han lämnar Anna ensam att repetera efter att han 

säkerställt att Anna vet hur musikstycket låter. När Anna låter Alieu repetera gör hon 

detta i kombination med att förklara, hon ger hela tiden små instruktioner. Hon 

lämnar Alieu ensam endast under kortare perioder. Hennes instruktioner gäller 

fingersättning och harmonik. Då Alieu inte byter till dominantackordet efter fyra 

takter räknar hon högt för honom. Alieu å sin sida vill öva tonikan om och om igen, 

medan Anna vill att han ska öva hela stycket i en följd för att förstå det. Alieu byter 

även mellan vänster hand och höger hand när han spelar stycket, Anna vill att han 

ska spela både rätt fingersättning och framför allt med rätt hand, eftersom hon tänkt 

att han ska lära sig spela melodin i högra handen. Hon försöker nå sitt mål med 

fingersättning genom själv spela och hon säger till Alieu att titta på hennes händer. 

De medierande verktyg som tydligast skiljer sig åt mellan dessa kulturer är att se och 

att lyssna. I den skriftliga kulturen är det ett yttre verktyg, noterna som skapar 

minnet, i en skriftlig kultur läggs därför mycket tid på att lära sig att tolka dessa 

tecken som noteringen utgör. Detta exemplifieras av Anna när hon börjar med att 

visa noternas relation till pianoklaviaturen. Det är när hon märker att Alieu inte 

lyssnar på hennes instruktioner eller inte övar hemma på de noter hon skickat med 

honom som hon måste överge detta verktyg för lärande. I en skriftlig kultur skapas 

kunskap genom att kunna koda det som ögat läser. Noteringen i sig utgör 

minnesfundamentet för den klingande musiken. I en muntlig kultur används istället 

örat och lyssnandet för att minnas, musik i en sådan kultur kan bara existera så länge 

den klingar. Alieu lät Anna att lära sig ostinatot på piano först, så att Anna har en 

klingande ljudbild av hur musiken ska låta. När Anna kommer av sig och inte hittar 
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rätt melodi på ostinatot har hon inte sitt vanliga verktyg för att komma ihåg 

musikstycket som är notskrift, hon måste istället lita på örat och går till pianot där 

hon kan spela melodin.  

Sätter man dessa olika sätt att lära sig spela ett musikstycke i relation till 

begreppen fronesis, episteme och techne så kan man se att målet att nå techne, i detta 

fall musikalisk hantverksskicklighet, uppnås på olika sätt. Interpretation omges i en 

skriftlig kultur av regler som skapas för att tolka musiken i förhållande till exempelvis 

genre och tidsepok, dessa gemensamma regler förs vidare från musikläraren till 

eleven. I en muntlig kultur förs den musikaliska interpretationen vidare från jalin eller 

jali muson till eleven. Reglerna för interpretationen skapas av den enskilda jalin eller 

jali muson där är ett av målen att skapa ett alldeles eget uttryck och egna melodier, då 

detta är ett krav för att uppnå status som jali. Detta resulterar i att i en muntlig kultur 

som Mandinkakulturen kan samma musikstycke till och med ha helt olika melodier i 

stora stycken, beroende på vilka jalifamilj musikern kommer ifrån, det finns många 

versioner av Salila Juloh, där de olika versionernas melodik är helt olika varandra. 

Medan den skriftliga kulturen skapar tydligare ramar för hur ett stycke ska spelas och 

därmed är variationerna av exempelvis ett klassiskt pianostycke närmare varandra i 

melodik och harmonik, så även om Anna hade med en pianoversion av folksången 

Long long ago är det samma melodi och i stora stycken samma harmonik som 

ursprungsstycket.  

Med Vygotskij tankar om lärande som utgångspunkt förstås lärandeprocessen 

genom att fastställa ursprung samt göra en kartläggning av den kultur som bildar 

individens historia. Beteenden utvecklas först och främst i interaktion med andra 

beteenden vilket ger att mental mognad är sekundär när det gäller utveckling av de 

mest komplexa och unika formerna av mänskligt beteende. Meningsskapande och 

bildande av förmågor inom barnet sker i samspelet med andra, barnet imiterar hur de 

vuxna använder ett verktyg och i och med att barnet växer upp får det fler och fler 

modeller för att klara av att lösa ett problem. Detta visar sig även i denna studie, 

ungdomarnas kulturella bakgrund påverkar hur de lär sig här och nu. Det visar sig 
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främst i början av ungdomarnas repetitioner med varandra. Där Anna försöker få 

Alieu att förstå noter och Alieu i sin tur tvingar Anna att lära sig ostinatot via örat. 

En bit i musikprojektet börjar ungdomarna istället möta den andre utifrån dennes 

sätt att lära, eftersom de märker att det är mer effektivt. Anna sjunger exempelvis 

frågan till Alieu när hon är osäker på hur melodin går. På samma sätt låter Anna 

skriva ner texten fonetiskt istället för att hon ska lära sig den utantill.  

 

Avslutande reflektion – Lärarens roll och kompetens med elevens 

lärande i centrum  

Resultaten i föreliggande studie pekar på att vi lärare behöver vara skickliga på att 

identifiera vilka verktyg för lärande elever använder, i alla fall om vi vill att de ska 

kunskapa och utvecklas kvalitativt och framåtskridande. Med ett perspektiv där 

skolan och dess lärare står för kunskap och skapande av möjliggörande för 

kunskapande behöver skolan lärare med djup ämneskunskap samt pedagogisk 

skicklighet. Möjligheten att skapa kreativa rum för lärande och kunskapande ökas om 

läraren har djup ämneskunskap. En djup ämneskunskap ger lärarna handlingsfrihet 

att använda olika slags verktyg för lärande. 

Att djup ämneskunskap bidrar till högre musikalisk kvalité blir tydligt i 

föreliggande studie då jag sett att ungdomarna bara kan leda varandra framåt till viss 

del. Det är de gånger musikläraren Annette träder in och ger korta, stringenta 

instruktioner till ungdomarna som de musikaliska lyften uppstår i deras musicerande. 

Jag som lärare kan möta eleverna där de står och jag kan använda mig av flera olika 

infallsvinklar för att få dem att förstå och utvecklas. Djup ämneskunskap samt 

pedagogisk skicklighet gör att lärare kan möta eleverna där de är och lyfta dem 

utifrån deras egna utgångspunkter. Det blir även tydligt att ungdomarna i studien är 

starkt påverkade av sin dåtid. Det verktyg de tidigare använt för att kunskapa 

påverkar hur de kunskapar just där, just då, samtidigt som de förändrar sitt sätt att 

lära i interaktion med andra ungdomar. När elever arbetar i grupp för att lära 

varandra skapar detta ett bra rum för kunskapande och lärande. Elever kan dock bara 
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utvecklas tillsammans till en viss nivå; lärarens närvaro och ledande hand blir därmed 

avgörande för elevernas kunskapande och lärandeprocess. Kunskap hos läraren som 

utgörs av fronesis, techne och episteme blir grunden för att kunna möta eleverna där 

de befinner sig och hjälpa dem vidare till nästa nivå av kunskap. 

 

Vidare läsning 

Tidigt i mina fältstudier insåg jag att de svenska och gambiska ungdomarna närmade 

sig kunskap på olika sätt. Jag funderade i många år över detta fenomen. Under tiden 

genomförde jag ytterligare fältstudier och jag utvecklade kunskap att kunna tänka 

som en insider i den gambiska kulturen. Mönster blev möjliga att känna igen 

musikaliskt, men också vad gäller sätt att relatera till andra människor. Jag utvecklade 

kunskap i den gambiska kulturen som kan beskrivas som episteme, fronesis och 

techne. Dessa begrepp problematiseras av Gustavsson i boken Kunskapsfilosofi: Tre 

kunskapsformer i historisk belysning utifrån Aristoteles som lagt grunden till dessa 

begrepp, men även utifrån Kant, Hegel, Gadamer samt Ricœur. Det var först när 

min kunskap utvecklats inom samtliga dessa tre områden jag kunde tänka som en 

insider i Gambia. I och med att jag kunde tänka som en insider i såväl den gambiska 

som den svenska kulturen förstod jag att verktyg för lärande i muntlig respektive 

skriftlig kultur inte är avhängigt frånvaro eller närvaro av skrift eller notering. För att 

fördjupa sig inom området muntlig och skriftlig kultur rekommenderar jag Ongs bok 

Muntlig och skriftlig kultur. Teknologisering av ordet, Finnegans böcker Literacy & Orality 

och Oral Tradition and The Verbal Arts samt avhandlingen The Oral University - Attitudes 

to music teaching and learning in the Gambia av Sæther.  
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44 För att förstå hur man kan skilja på sig själv som forskare och medlem i den grupp eller företeelse 
som undersöks finns det hjälp att hämta i analysverktygen emic och etic. Med emic och etic öppnas 
möjligheten att visa hur forskaren går bakom det talade och djupare in i en undersökningsgrupps 
kulturella kontexter. Samtidigt som den kunskap och den kontext som forskaren bär med sig belyses. 
Enligt Pike (Headland, Pike & Harris, 1990; Alvarez-Pereyre & Arom, 1993) behöver inte emic och 
etic ses som dikotomier där emic står för de beforskades beskrivning av sin värld och etic står för 
forskarens beskrivning av samma värld, utan de kan ses som en möjlighet för forskaren att gå mellan 
dessa båda världar. 
45 Forskarutbildningen i Musikpedagogik, Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö 
46 Det sociokulturella förhållningssättet till kunskapande och lärande som beskrivs i detta avsnitt är 
inspirerat av Daniels, 2001; Heiling, 2000; Vygotsky, 1978, 1986, 1999; Wertsch, 1985.  
47 Detta avsnitt är inspirerat av Gustavsson, 2000 och Varkøy, 2007. Gustavsson menar att de olika 
formerna av kunskap som representeras i fronesis, techne och episteme har en inbyggd konfliktfylld 
relation mellan sig och det är just spänningen i denna relation som skapar ett fruktbart kunskapande. 
48 Det teoretiska perspektivet på muntlig och skriftlig kultur är i detta avsnitt beskrivet utifrån 
Hultberg 2009; Finnegan, 1988; Sæther, 2003; Säljö, 2000; Ong 1990/2007. 
49 Inom musiketnologin och etnografin är begreppen insider och outsider användbara begrepp för att 
förstå vilken position man har i fältstudiearbetet. Det är i en etnologisk studie viktigt att vara känd av 
gruppen i det fenomen man undersöker. Man strävar efter att bli en insider. Det är sällan möjligt att 
bli fullständig insider då fokus inte ligger på själva fenomenet i sig utan på att studera fenomenet. 
Sæther (2003) talar om att man blir en outsider som kan tänka som en insider. Herndon (1993) 
ifrågasätter å sin sida om det är bättre att en insider lär sig analysera som en outsider än att en outsider 
lär sig analysera som en insider. Genom träning på fältet kan forskaren skapa sig den kunskap som 
krävs för att genomföra goda fältstudier (Sæther, 2003). Lundberg (1994) pekar på två positioner i 
fältarbetet, den som deltagare och den som observatör. Han menar att en pendling mellan dessa båda 
ger en djupare förståelse för fenomenet i sig. Vidare menar Lundberg att när den praktiska kunskapen 
om en kultur kategoriseras och förstås på ett kognitivt plan ger detta forskaren nya färdigheter. Det är 
alltså enligt Sæther (2003) och Lundberg (1994) viktigt med en växelverkan mellan övning på fältet 
och fördjupad förståelse teoretiskt som forskaren på fältet utvecklas och förstår det fenomen som 
studeras. Oavsett vilken position man har är det viktigt som forskare att vara medveten och utifrån 
denna position måste man vidta analysprocesser som gör att fenomenet i sig blir tydligt och inte en 
produkt av ens egen position.  
50 (Lundin, red., 2012). 
51 Jali (manlig) jali muso (kvinnlig) är en åtråvärd status i i Mandinkakulturen i Gambia. Det är jalin och 
jali muson som står för historiebeskrivning och undervisning om livet som det bör te sig inom 
normen för vad som anses kulturellt riktigt i Mandinkakulturen. De har även som uppgift att 
lovsjunga makten, men även att kritisera densamma, även om det kan ske i förtäckta ordalag. Att 
förvärva de kunskaper som krävs för att bli jali kräver en bred kunskap och förståelse på djupet om 
alla de berättelser som beskriver historien, en stor musikalisk kunskap och teknik samt en bländande 
berättarteknik som kan fängsla åhörarna (Sæther, 2003; Mars, 2012). 
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KAPITEL FYRA 

Musikalisk identitet och musikundervisning 

Joakim Hellgren 

 

I mitt arbete med ett musikprojekt som involverade mellanstadieelever mötte jag 

olika förhållningssätt till musicerande. Jag fick höra uttryck i stil med ”I min familj är 

vi omusikaliska” uttalas av elever som redan efter första lektionen gjorde planer för 

bandet. Vad ska det heta? Vilka scenkläder ska vi ha? Förutom ökade ämneskunskaper 

märktes en förändring av elevernas självbild och musikaliska identitet. Det väckte 

frågor hos mig som jag ville söka svar på: Vad är musikalisk identitet? På vilka sätt 

förändras den? Hur kan den förändringen synliggöras?  

Projektet som nämndes var ett samarbete mellan grundskola och kulturskola. 

Som Skolinspektionen52 konstaterar kan samarbeten mellan kulturskolor och 

grundskolor höja kvaliteten på undervisningen. Det visar sig att det främst är 

kulturskolornas ämneskunskaper och vana att arbeta i projekt med elever som bidrar 

till kvalitén.  

 

Beskrivning av spelprojektet 

I projektet, som berörde årskurserna fem och sex, gick vi igenom grunderna i spel på 

typiska rockgruppsinstrument: elgitarr, trummor, elbas och keyboard. Vi förde 

gradvis in olika musiktermer såsom; ackord, olika tonnamn, namn på formdelar, 

pauser och notvärden.  

I projektet utgjorde sociokulturella53 teorier om lärande en utgångspunkt för 

upplägget vilket innebar att: 
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• Jag som lärare var med och spelade och sjöng med eleverna, för att de skulle 
känna att vi deltog tillsammans.  

• Eleverna lärde sig tillsammans med och av varandra.  
• Eleverna uppträdde för andra för att lära sig av detta men även för att skapa 

förebilder. Att se andra elever uppträda kan göra att fler får lust att lära sig 
spela och sjunga. 

• Jag som pedagog såg till att eleverna regelbundet befann sig i den närmsta 
utvecklingszonen54. Detta genom att i stunden anpassa arrangemanget av 
musiken till att eleven skulle klara av att delta i samspelet och att vi kunde 
bygga vidare därifrån. 
 

UUppnåendemål i  LPO-94 (som projektet  kopplade t i l l )  

Projektet främjade en harmonisk utveckling av en musikalisk identitet där eleverna 

fick utveckla olika uttrycksformer genom att pröva, utforska och tillägna sig det 

musikaliska uttrycket och samspelet på olika instrument tillsammans med andra. 

Projektets arbetsform stimulerade varje elev att växa med sina uppgifter i samarbetet, 

samt att de genom samspelet lärde sig att de olika instrumenten behöver, och 

utvecklar, olika kunskapsformer som i sig utgör delar av en helhet. 

Tanken var att förmågan till inlevelse och förståelse för andra människor 

skulle tränas genom att eleverna fick prova samtliga instrument och tillsammans 

uppleva att det som är svårare för den ena kan vara lättare för den andre, och vice 

versa. 

Att träna sig i rockgruppsspel och genomföra en konsert, som man 

gemensamt förbereder och ställer i ordning för, är en form av lärande som ger plats 

för praktiska, sinnliga och estetiska aspekter av lärandet. 

 

Mål med pro jektet   

Ett mål med projektet var att eleverna skulle utveckla sin kännedom om spel i 

rockgrupp och samtidigt utveckla en förtrogenhet med de vanligast förekommande 

instrumenten i denna typ av ensemble. Ytterligare ett mål var att eleverna skulle öka 

kontakten med och utveckla sin musikaliska förmåga och därigenom stärka sin 
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musikaliska självbild.  Projektet vilade på en grundhypotes att en stärkt självkänsla, en 

jag-kan-känsla, underlättar lärandet. 

Målet var uppnått när eleverna i samspel med de andra i gruppen hade 

provspelat samtliga instrument och repeterat förekommande låtar. De skulle därtill 

ha medverkat i det planerade uppträdandet inför övriga skolklasser och föräldrar. 

 

Genomförande av spelprojektet 

I klassen, som var en 4-6-klass, fanns 12 elever vilka klassföreståndaren delade i två 

grupper, vilket resulterade i sex elever i varje grupp. Detta innebar att det kunde 

finnas såväl11- som 13-åringar i samma grupp. Projektet sträckte sig ifrån mitten av 

januari till slutet av mars och inkluderade åtta lektioner om en timme per grupp samt 

ett genrep inför konserten.  

Projektet avslutades med en konsertdag. Dagen började med genrepet i 

bygdegården som följdes av en konsert för skolans yngre barn. På kvällen 

genomförde vi en konsert för alla i byn som ville komma. Barnen sålde även fika 

under kvällen. Under konserten spelade respektive grupp tre låtar.  

Till projektet valdes låtar som kunde kännas igen men som inte spelades på 

radio varje dag: Proud Mary, Hound dog, See you later alligator, Johnny B. Good, Zoombie, 

Living in America och One of us. I vissa fall fick eleverna alternativ, exempelvis går det 

att spela många låtar med samma komp. De utvalda låtarna var möjliga att spela med 

ackorden D, A, A7, Em, G och C. 

 

FFörsta l ekt ionen 

Vid första tillfället satt vi i halvcirkel och jag visade först elbasen. Jag förklarade 

grundläggande om hur man spelar på en sådan och vad några toner heter. Sedan fick 

de prova en och en. Den som provade först fick hjälpa till med att instruera nästa 

elev. Detta gjorde eleverna delaktiga i lektionen och gav ytterligare en dimension till 

det egna lärandet. Alla i gruppen fick prova elbasen och även testa att spela 

tillsammans med mig. Eleverna provade att i samspel växla mellan två toner.  
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Efter elbasen gick vi igenom elgitarr enligt samma metodik. När några elever provat 

på gitarr kunde de ta basen igen och spela tillsammans med den som för tillfället 

hade gitarren. 

Därefter gick jag igenom trummorna. Eleverna fick stå i halvcirkel runt mig 

och trumsetet medan jag beskrev de olika delarna och visade olika trumkomp. Jag 

visade vad de sedan förväntades prova på. Varje barn provade att spela någon variant 

av ett vanligt komp, med eller utan fot eller med en fot och en hand.  

 

Andra lektionen 

Vid det andra tillfället gick vi igenom spel på keyboard på samma sätt som de andra 

instrumenten hade förevisats. Jag förklarade ackordsspel på en grundläggande nivå 

och visade hur de skulle trycka ner varannan vit tangent, samt vissa fall där de måste 

ha en svart i mitten. Eleverna behövde lära sig att hitta en ton och utifrån den räkna 

ut vad de andra heter samt tillägna sig teorier om dur- och mollackord. 

Därefter fick eleverna ta var sitt instrument och vi började med att spela en 

ton, exempelvis G. Alla spelade tillsammans och efter en stund bytte barnen 

instrument med syfte att alla skulle få prova allt. I nästa skede började vi med att 

spela någon del av Proud Mary och bytte mellan instrumenten. 

På ett blädderblock visade jag taktstreck och ackordsanalys. Efter några 

lektioner kunde barnen spela utan att jag pekade, eller med hjälp av att jag visade 

endast på formdelarna. 

I slutet av denna lektion, när alla elever hade provat samtliga instrument i 

sammanhang, fick de säga två instrument som de helst skulle vilja spela i bandet. 

Anledningen till att de inte fick välja tidigare var att jag ville att de skulle ha känt sig 

för först. Det kunde exempelvis leda till att någon valde keyboard istället för 

trummor. 
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LLektionerna tre  t i l l  och med åtta  

Under perioden som utgjordes av lektionerna tre till och med åtta tränades olika 

delar av låtar liksom att sätta ihop dem till en helhet. Det hände även att eleverna 

bytte instrument och spelade olika instrument på olika låtar under denna period. 

Några elever föredrog att spela samma instrument under hela projektet.  

Veckan efter lektion åtta hade vi som nämnt tidigare ett genrep samma dag 

som konserterna. På konserterna spelade varje grupp tre låtar och några av barnen 

växlade instrument mellan låtarna. Parallellt med spelprojektet arbetade jag med den 

studie av barnens musikaliska identitet och dess förändring som skulle ligga till grund 

för en licentiatuppsats.  

 

Undersökning om musikalisk identitet 

Syftet med studien var att med utgångspunkt i barns erfarenheter öka förståelsen för 

barns musikaliska identitet och dess utveckling inom ramen för ett spelprojekt. För 

att uppfylla syftet formulerades följande forskningsfrågor: 

 

• Vad konstituerar elevers musikaliska identitet? 

• Hur förändrades elevernas musikaliska identitet i ett spelprojekt? 

 

Undersökningsmetod 

Det var angeläget att genomföra studien i samspel och dialog med barnen. För att få 

en bred bas av material att analysera användes tre metoder; ett 

självvärderingsformulär, teckningar ritade av barnen samt intervjuer. De tre 

metoderna användes tillsammans såväl före som efter spelprojektet. 

Självvärderingsformuläret som var en egenkonstruerad enkel variant med 11 

påståenden inledde respektive undersökningsomgång. Därefter fick barnen göra 

teckningar utifrån temat ”Jag och musik - rita dig själv i ett sammanhang där man 

spelar musik”. Intervjuerna grundades på självvärderingsformulär och bilder.  
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AAnalys  

I analysen av intervjuerna framträdde hur barnen uttryckte sig om musikalitet, 

samspel och synen på att uppträda. Även något jag kallar för makt uppenbarade sig i 

det de på olika sätt uttryckte. Detta maktperspektiv tar sig uttryck i att några av 

barnen lämnar till andra att avgöra musikalitet, för andra är samspelet eller 

musicerandet för sig själv viktigt. Efterhand tillkom fler konstituerande teman, bland 

annat frågor om eget tidigare musicerande, samt musicerande inom familjen. Det 

blev synen på den egna och familjens musikalitet, det tidigare musicerandet, 

musicerandet i familj/släkt, känslor inför att uppträda och tankar om eventuellt 

framtida musicerande som fick utgöra grunden i de olika förändringstemana. 

 

Musikalisk identitet i ständig rörelse – teman av förändring  

I den följande texten presenteras valda delar av studiens resultat i form av 

Förändringsteman, där teman om förändring i barnens musikaliska identitetssyn visas i 

bildpar.  

Av samtliga deltagares bildpar har jag för detta kapitel valt ut fyra där bild ett 

ligger till vänster och bild två till höger. Dessa teman är karaktäristiska och andra 

barn kan ha representerat liknande teman, men jag har valt ut några typiska. Varje 

bildpar följs av mina kommentarer sammanvävda med citat från aktuell elev. I något 

fall finns även klassföreståndarens kommentarer infogade. De fyra temana är; Från 

dröm till verklighet, Ensamvargen blir rockstjärna, Stjärnan hittar sig själv och Verkligheten 

överträffar bilden. 
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 Från dröm t i l l  verkl ighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första bilden visar barnet omringat av människor, det är en gatumusikant med 

publiken i en cirkel runt omkring sig. Intressant är att detta beskrivs som en dröm; 

barnet drömmer att han är med om detta. Saxofonen är färglagd och det ligger en 

hatt på marken som innehåller pengar. Barn nummer drömmer med andra ord om 

att få uppträda men oroar sig för bedömningen från andra och placerar sig i en dröm. 

Vid intervjutillfället börjar han reflektera över problemet med att spela själv och 

uttrycker att det kan bli jobbigt om man spelar fel ”… då är det ju ingen annan som 

kan ta rätt på en”.

Att eleven ritar sig i en dröm antyder att uppträdandet upplevs som viktigt 

och kanske har han satt detta med artisteri på en ”piedestal”. Elev sju är osäker på 

om han hör hemma på en scen, men hoppas att han gör det. Han säger i intervjun att 

han gillar att uppträda och att vara i centrum för människors uppmärksamhet, men 

att han inte har provat det, däremot uttrycker han att han sett andra få vara med om 

det. 
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Den uttryckta osäkerheten har eleven hittat ett verktyg för att hantera i bild 

två. Där spelar han tillsammans med andra, vilket han har provat på i musikprojektet. 

En väg till att få uppträda och klara av verkar vara att spela tillsammans med andra. 

Titta noga på denna bild och notera den rektangel som finns längst upp i bilden; det 

är en IDOL-jury. Tanken på bedömning finns där, och lägg särskilt märke till att 

juryn finns i elevens vertikala linje. Det är framför allt tecknaren som verkar blir 

bedömd och i intervjun säger eleven om juryn att han ”hoppas den (juryn) tycker det 

är bra”. 

I första intervjun säger eleven att han inte vet om han är musikalisk och väljer 

att betona att hans pappa verkligen inte är det. På något sätt visar det att han tror 

eller hoppas att han själv är det. I den andra intervjun är han fortfarande osäker, han 

har emellertid ändrat i sin uppfattning i formulär två från första omgångens stämmer 

inte alls till stämmer dåligt. Denna lilla förändring kan ha sin förklaring i att eleven 

behöver få bekräftelse från andra. ”Om ingen säger att jag är musikalisk då vet jag ju 

inte om jag är det”. Vid intervjutillfället bad jag eleven att förtydliga vad han menade 

med uttalandet; ”… om jag gör någonting på en scen, sjunger eller spelar pjäs, och de 

säger vad musikalisk du är´, då vet jag ju det… om de har sett det”. 

Eleven upplever att han lärt sig spela i projektet och betonar att han inte 

kunde spela trummor och bas innan. Det anser han sig kunna efter projektets slut, 

men trots detta tvekar han alltså på sin musikalitet. Han drivs av en längtan att 

underhålla och musicerande är ett sätt att få tillfälle att göra detta. Han säger i andra 

intervjun att han tycker om att underhålla och att det var roligt att få se filmen från 

konserten. ”Kul se sig själv göra saker… jag märkte när jag gjorde fel… det var bara 

roligt”.  

Klassföreståndaren säger att detta barn vill vara i centrum men att han kanske 

inte riktigt tror på sig själv. Han gillar att framträda men har svårt med att stå för det 

sen. 
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Elevens behov av bekräftelse från andra genom att uppträda och få positiva 

kommentarer är i linje med Lamonts55 teori om att barn som inte har särskilt mycket 

musicerande i familjen kan ha större behov av stöd och bekräftelse hemifrån. Det 

innebär med andra ord att om föräldrar och andra uppmuntrar barnet att uppträda 

för dem kan det på det sättet de får bekräftelse. Därför blir uppträdandet särskilt 

viktigt för dessa elever. 

 

Ensamvargen blir rockstjärna 

 

 

 

 

 

 

 

Temat ensamvargen blir rockstjärna handlar om att symboliskt göra en resa från att vara 

en ensam sångerska till att vara en stjärna som är centralgestalt i ett band. 

Förändringen av självbilden visar sig mellan en bild av ett musikaliskt sammanhang 

där mycket av det som förknippas med detsamma saknas, till en bild av ett 

sammanhang där det mesta finns med. På den senare bilden i aktuellt bildpar finns 

medmusikanter, en scen, strålkastare, instrument och en månghövdad publik. Det är 

färgglatt och såväl människor som musikinstrument är väl detaljerade. Eleven har på 

bild två sitt eget ”tjejband”, vilket hon uttalar i intervjun, och hon har placerat sig 

själv i centrum. Att alla är lika stora och lika detaljerade visar troligen på att, för 

henne, är alla i bandet lika viktiga. Bandnamnet ”Rock Stars” är talande, 

medlemmarna är stjärnor som vill synas. 
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I intervju två berättar eleven att det var denna typ av bild hon tänkte sig redan vid 

första teckningstillfället, men att hon inte ansåg sig kunna spela tillräckligt bra. Vidare 

säger hon om bilderna:  

… här (på bild 2) hade jag ett bättre självförtroende, jag hade ju spelat för folk så jag tyckte 

jag var bra. Då gjorde jag såhär… alltså att folk lyssnade… och hejade. 

… alltså jag trodde nu att jag skulle klara det eftersom jag klarat det en gång… det trodde 

jag inte här (pekar på bild 1). 

Ovanstående utdrag visar på att eleven ”blommat ut” i projektet genom att få ta plats 

och genom att få uppträda. På något sätt blir uppträdandet och publikens 

uppskattning ett kvitto på den egna förmågan. Det är genom viktiga andra som 

hennes musikalitet blir bekräftad. Detta är en elev som enligt klassföreståndaren 

älskar att stå i centrum men också fått uppleva konkurrens om denna plats. Eleven 

tänker sig att hon i framtiden har instrument hemma och att hon både spelar och 

sjunger. Hon är lite osäker på huruvida hon vill spela i ett band, eftersom hon är lite 

orolig över de potentiella samarbetsproblem som kan finnas i ett sådant 

sammanhang. 

 

Stjärnan hi t tar s ig  s jä lv  

Följande exempel på förändring tyder på att eleven hittat sig själv, vilket är ett tema 

som handlar om att erbjuda och uppmärksamma elever på alternativa positioner. I 

bild två har eleven ritat sig själv i en behaglig utomhusmiljö. 
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Den första bilden visar på en elev med en stark musikalisk identitet som blir 

bekräftad i rockstjärnedrömmen. Det finns inga medmusikanter på bilden och eleven 

har ritat sig mitt i bild, i strålkastarljuset och med en dyrkande publik, elev 12 

utvecklar tankarna i intervjun: 

I: Vi kollar din gamla bild som har spotlights och en stor scen. Är det här en dröm? Vill du 

göra det här på riktigt? Skulle du vilja vara den där stjärnan på bilden? 

B12: Nej 

I: Vilken blir du gladare av att titta på? 

B12: Den här (pekar på bilden med ängen) 

I: Killen på ängen? 

B12: Ja. 

Samtalet fortsätter och eleven får frågan om vad han tänker på när han ser bilden 

med ängen; ”Jag vet inte… det är bara att den ser gladare ut”. Eftersom barnet är 

ensamt på bilden, förutom ett djur, får han en fråga gällande om han tycker om att 

spela för sig själv; ”Ja, det går bättre när jag inte spelar för någon”. Han lägger dock 

till att det trots allt är roligt att spela med andra. 

 

VVerkligheten överträf far bi lden 

Några av barnen visar ingen större förändring vad gäller musikalisk identitet i sina 

bilder. Däremot visar de på förändring och självmedvetenhet genom hur de uttrycker 

sig i enkäter och intervjuer. 
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Elev tio hade samma poängsumma i formuläret före och efter spelprojektet samt 

tecknar i stort sett samma scenario; hon sjunger för sig själv. Formuläret gav 27 

poäng båda gångerna vilket kan sägas vara relativt höga poäng. Hon grundar sin 

självskattning på att hon spelar instrument, något som hon dock uttrycker att hon 

kommer att sluta med. Hon föredrar att lyssna på musik och samtidigt sjunga till. 

Möjligen är detta den förändring som visar sig. Hon har insett att det är vad hon vill 

med musik. Hon säger i intervjun att hon inte ser sig som en som spelar, ”… inte om 

jag ska göra sån’t på fritiden”. Hon tror inte att hon har något musikinstrument när 

hon blir vuxen eller spelar när hon studerar på gymnasiet. 

Bilderna visar trots allt att sång är viktigt för eleven och hon säger i 

intervjuerna att det är nervöst att uppträda. Det skulle kunna vara detta som gör 

henne osäker och därför föredrar att lyssna och sjunga med. Klassföreståndaren 

kommenterar detta ”… jag tror inte att framträda är lockande… det tar så mycket 

energi för henne… allt som kan bli fel”. Eleven säger även själv när det kommer till 

att eventuellt uppträda eller prata på scen i framtiden ” Alltså, det vill jag helst inte 

göra”. 

Elev 5 och 8 visar på relativt små förändringar mellan sina bilder. Den 

förstnämnda har ritat en mycket liten figur med en gitarr och på sin andra bild ritat 

likadant men lagt till en kaffekopp på förstärkaren. (Av forskningsetiska skäl väljer 

jag att inte visa dessa bilder). Bilden visar på en spirande musikalisk identitet, han har 

upplevt att den kan utvecklas. Inför projektet upplevde han att det inte skulle gå bra 
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för honom, ”åh fy f-n… det kommer inte gå så bra för mig” var hans spontana 

kommentar när klassen fick veta att de skulle spela musik. I hans familj spelar ingen 

musik. Formuläret ökade han från 12 till 15 poäng men det mest intressanta är att 

han ändrade påståendet ”Jag är musikalisk” från stämmer dåligt till stämmer precis. Något 

som han även säger i intervjun. Däremot tror han inte att han kommer spela något 

mer, varken för sig själv eller på en scen, fastän han uttryckligen säger att det var 

roligt. Han föredrar att lyssna på musik.  

Om ovanstående elev säger klassföreståndaren ”Det här var ju ett otroligt lyft 

för honom” och hon tillägger att pojken själv troligen inte har trott att han skulle 

klara av detta musikprojekt. Hon anser att han är en av de i klassen som lyfts mest av 

att delta i projektet, och betonar vikten av att svårighetsnivån i projektet anpassats så 

att alla kan klara av att delta. Klassföreståndaren lyser upp när hon ser 

självvärderingen Jag är musikalisk; ”Det är dit som man vill; att de ska känna det”. 

Elev 8 var även han tveksam inför projektet, han visade låga siffror på 

självvärderingen, åtta poäng, och påtalade i första intervjun att musik inte var något 

för honom. Ingen i familjen spelade något instrument heller, det var mer motorsport 

som värderades där. Det enda musicerande som förekom var att sjunga i duschen 

och när någon fyller år. Däremot lyssnade eleven ”fullt” på musik som han själv sa. 

Flera gånger i första intervjun betonar han ”jag vill inte spela musik” och hävdade att 

han inte bryr sig om huruvida han kan spela eller inte. Detta kan tolkas som ett 

försvar, det man inte förstår sig på kan man skjuta ifrån sig. 

Efter musikprojektet köpte denna elev ett musikinstrument med 

målsättningen att börja ta lektioner. Min bedömning efter projektet var att han 

musikaliska identitet hade förändrats i hög grad, trots att självvärderingen och bilden 

inte visade på någon nämnbar skillnad. Han kommer att bära med sig den positiva 

upplevelsen av att ha spelat musik, vilket han inte trodde var något för honom – att 

delta i projektet har gett honom en alternativ position i den musikaliska identiteten. I 

den andra intervjun säger han att det inte blev som han tänkt sig. Han får en fråga 

om hur projektet varit och svarar; ”Roligt, fast jag trodde inte det från början. Jag har 
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aldrig gillat musik…”. Efter en stund lägger han till ”… jag visste inte hur roligt det 

var att spela instrument… jag har köpt en gitarr nu!”. Detta ger honom en känsla av 

att vara en sådan som spelar, men bara för att det är roligt som han betonar. I detta 

fall finns förändringen i praktiken, eleven är en handlingskraftig person som skaffat 

ett instrument för att utforska detta nya intresse vidare. 

Klassföreståndaren stryker under att denna elev hyllade machoideal och att 

musik och dans nog inte hör dit. Hon trodde även att han var spänd inför projektet 

för att musicerande inte var något han var van vid i familjen och att projektet gett 

honom ”en tankeställare och en kick”.  

 

Diskussion: Musikalisk identitet, musikundervisning och 

skolutveckling 

Kan det vara så att en stärkt musikalisk identitet ”spiller över” på en persons 

generella självbild och självkänsla? Barnens klassföreståndare betonar denna aspekt 

av projektet när hon i utvärderingen56 lyfter fram betydelsen för barnen att klara av 

någonting tillsammans. Vidare betonar hon hur viktigt det är för barnen att få känna 

att de klarar sådant som de inte trodde sig om. För klassföreståndaren var det av stor 

betydelse att alla barnen kände att de klarade av att delta i projektet. 

Sett ur det teoretiska perspektiv studien vilar på konstrueras identitet i 

samspel med andra – människan ses alltså inte som bricka i detta spel utan som en 

som är med och påverkar spelreglerna. Samspelet mellan individ, medmänniskor och 

sociala sammanhang formar individen samtidigt som individen är med och formar 

sina medmänniskor och det sociala sammanhanget. Individens identitet och självbild 

skapas och förändras i samspel med de kontextuella ramar, värderingar och 

människor som omger henne.57 Barnen i studien har gått in i olika roller58 när de i 

samspel med musikläraren59 och andra viktiga personer i omgivningen förhandlat om 

musikaliska identitetskontrakt60.  
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SSociokulture l la redskap 

Att individen är medskapare av musikalisk identitet kan vara både en möjlighet och 

en begränsning - människan har endast tillgång till de redskap, verktyg och 

förhållanden som finns tillgängliga i hennes sociala sammanhang. En del av dessa 

mentala verktyg är de roller och positioner som människor tillsammans gör 

tillgängliga inom en kultur. Lärare blir betydelsefulla och starka i detta samspel. 

Risken är stor att barn ser sig som omusikaliska om musikläraren eller andra för dem 

betydande personer inom musikfältet uttrycker att de är det. I denna studies 

musikprojekt uppmuntrades barnen att visa och lära av varandra. Den som hade fått 

instruktioner först ansågs av läraren redan vara expert, den eleven fick visa nästa elev, 

och så vidare. Att ge barnen ett sådant förtroende stärker den musikaliska identiteten 

som ”en som kan spela”. 

Barnen i studien är unika och har i sina skilda sammanhang haft tillgång till 

olika sociokulturella verktyg. Exempelvis visar barnen i studien på skilda 

förutsättningar där några har tillgång till musikinstrument eller personer som spelar i 

närmiljön och andra inte. Musicerande inom släkt och familj är en avgörande faktor 

vad gäller om ett barn börjar musicera - men tillgången på musikinstrument är ännu 

viktigare. Om instrument inte finns tillgängliga i hemmiljön visar studien att skolans 

musikinstrument blir än viktigare. Musikämnet skall vara till för alla och ett sätt att 

utjämna socioekonomiska skillnader är att skolan tillhandahåller instrument där 

barnen behöver dem. För att i skolan möjliggöra för alla barn att prova sig fram. 

 

Potent ia l  och The Zone o f  Proximal Deve lopment 

När barnet utmanas och under trygga förhållanden och får befinna sig i sin närmsta 

utvecklingszon stimuleras barnet och lär sig. Vygotskij skriver ”… the only good 

learning is that which is in advance of development”.61 

The zone of proximal development (ZPD) är ett kraftfullt mentalt verktyg för alla 

slags pedagoger. Det kan vara ett verktyg för att förstå utveckling när det exempelvis 

handlar om att lära sig spela ett musikinstrument. Med ZPD kan vi, som Vygotskij 
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också skriver, ” take into account of not only the cycles of process and maturation 

processes that have already been completed but also those processes that are 

currently in a state of formation, that are just beginning to develop”.62 

Att se barnets närmsta utvecklingszon och låta det befinna sig där under trygg 

handledning blir utifrån detta resonemang en av skolans viktigaste uppgifter. Studien 

visar på att de barn som inte omgavs av musicerande i hemmiljön i högre grad än 

andra behövde en bra lärandemiljö i skolan – en lärandemiljö som kan erbjuda 

alternativa självbilder. Barnet uppmanar de vuxna att – se mig inte bara som den jag 

är utan även som den jag kan bli! Elever behöver möta musiklärare och en 

musikundervisning som synliggör och lockar fram den dolda potential som finns 

inom dess egna närmsta utvecklingszon. I skolan behöver eleverna hjälp av vuxna att 

skapa en positiv bild av sina utvecklingsmöjligheter. 

 

PPedagogiska implikat ioner 

Människan i kan inte undgå att lära, utvecklas och förändras, något som barnen kan 

behöva hjälp av andra för att se.  

Att medverka i studien och genomgå olika lärandeprocesser kan synliggöra 

lärandet samt öppna upp för reflektion över detsamma. Som pedagog är det nära till 

hands att gå in i ett projekt med en fixerad uppfattning av vad som är utveckling. Det 

gäller att öppna sina sinnen för det oväntade. För musikläraren i allmänhet innebär 

det att inte låsa fast sig vid en given utvecklingskurva hos elever. Enligt 

sociokulturella teorier har barns lärande visat sig vara mer komplext än så. De olika 

skolformerna liksom musik- och kulturskolor behöver organisera sin verksamhet 

utifrån detta konstaterande – människor är inte lika. Skolan har ett demokratiskt 

ansvar för att verksamheten skall vara till för alla barn. Det handlar om barnens 

rättighet till estetiska uttrycksformer, en rätt som stöds i Unicefs barnkonvention63.  

Som jag skrivit tidigare i denna rapport är det betydligt fler männsikor som 

skulle kunna lära sig spela musik än de som faktiskt gör det. Förutsättningarna för 

musikalitet och att lära sig spela musik finns, enligt sociokulturella teorier, hos de 
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flesta människor men det är inte alla som kan eller vill lägga ner den tid som krävs för 

att lära sig spela ett instrument. Det är inte heller alla som har tillgång till 

musikundervisning, musikutrustning eller det stöd i hemmiljön som behövs för att ta 

sig igenom den traditionellt sett ofta notbundna musikskoleundervisningen.64 Därför 

har musikundervisningen i grundskolan en viktig roll i detta sammanhang. 

En möjlighet för mindre skolor är att organisera musikämnet som 

samarbeten i projektform med kultur- och musikskolor. En viktig slutsats i 

föreliggande studie är att elever med sämst förutsättningar i form av stöd hemifrån 

verkade utveckla sin musikaliska identitet mest märkbart. Det innebär att det kan 

vara för dessa elever musikundervisningen i grundskolan är allra viktigast när det 

gäller att skapa en relation till musicerande. Skolans uppgift blir att tillhandahålla de 

mentala och fysiska sociokulturella redskap eleverna behöver för att utveckla sin 

musikaliska identitet: musikinstrument, mediaspelare och musiklärare. Lägg därtill 

konserter med elever och vuxna från skolan men även konserter med andra aktörer.  

Att redan inledningsvis basera instrumentalundervisning på samspel leder 

förhoppningsvis till en ökad förståelse för instrumentens roll i ensemblen. I 

grundskolans stora grupper kan det vara svårt att organisera samspel, vilket är 

obligatoriskt enligt den nya kurs- och läroplanen Lgr11. Det innebär att en klass 

behöver delas i flera mindre grupper, särskilt på högstadiet. Denna delning kan vara 

ett problem för musikläraren som då behöver finnas till hands i flera parallella 

grupparbeten. Skolinspektionen påpekade vikten av att musikläraren är tillgänglig i 

elevernas lärprocesser, vilket kan vara svårt när flera grupper är igång samtidigt på en 

musiklektion i högstadiet.65 Att arbeta i mindre grupper i musikundervisning innebär 

vanligtvis att kvaliteten höjs påtagligt. Detta märktes i det projekt jag arbetat med; 

med små grupper och bra utrustning blir det möjligt att se en hög 

kunskapsutveckling på bara några veckor. Det leder till ökad måluppfyllelse av de 

delar av läroplanen som handlar om praktiskt musicerande på instrument. Deltagarna 

lärde sig saker i föreliggande projekt som de har svårt att hinna lära sig i den ordinarie 

musikundervisningen – inte minst på skolor utan musiksal.  
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Genom en inkluderande nybörjarundervisning på instrument, där gemensamt 

musicerande utgör grunden, kan musikskolorna hitta en bredare rekryteringsbas än 

den traditionella medelklassbasen som länge dominerat musikskolornas elevlistor.66 

Flera av barnen i föreliggande studie har en stark musikalisk identitet, musiken spelar 

en viktig roll i deras liv. Musik- och kulturskolorna behöver än mer ta till sig detta att 

många barn har ett behov att få prova på spelandet i tidsbegränsad kurs- eller 

projektform. En bred verksamhet där barn kan välja olika kurser innebär att även de 

som undervisar på orkesterinstrument behöver vara förberedda på att flera barn 

spelar under en begränsad tid. Jag menar att ensembleverksamheten behöver 

organiseras utifrån denna realitet. Förutom denna breddverksamhet behövs även en 

spetsutbildning för de mest motiverade, en spetsverksamhet med inriktning på dels 

högre studier i musik men även inriktat på en högre nivå i konsten att uppträda för 

de barn som ser uppträdandet som det primära målet för sitt spelande.  

 

SSjälvvärder ing 

I projektarbeten är det viktigt att läraren visar eleverna vilka olika delar av målen för 

deras lärande de kan uppnå genom den verksamhet som bedrivs i projektet. Därefter 

kan läraren tillsammans med barnet prata om hur det ska kunna nå till de andra 

målen. Hur kan läraren koppla arbetet med en musikal exempelvis till de mål som 

finns för lärandet?  

Studien visade på att den musikaliska läroprocessen går hand i hand med 

utvecklingen av en musikalisk identitet. I förlängningen innebär det att om en 

musiklärare vill värdera utfallet av en läroprocess behöver denne även väga in 

utvecklingen av musikalisk identitet. Därtill är metoden i denna studie elevcentrerad; 

barnens röster fick komma fram vilket kan vara användbart vid bedömning. Vilka 

verktyg ska vi som arbetar i skolan använda för att ledsaga barnen i denna värdering?  

Barnen i skolan har olika bakgrund och individuella förutsättningar vilket 

visar sig i resultaten och barnens berättelser i denna studie. Ett av barnen kunde ge 

sig själv höga poäng i självvärderingsformuläret utan att ha spelat ett 
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musikinstrument i särskilt stor utsträckning och ett annat barn gav sig själv lägre 

poäng, fastän detta barn hade relativt stor erfarenhet av musicerande. Detta 

förklarades senare bero på att det ena barnet hade större medvetenhet om 

komplexiteten i musikämnet. Med dessa konstateranden som grund hävdar jag att det 

finns ett behov av formativ bedömning i skolan. Det finns en risk att summativ 

bedömning i skolan styr undervisningens innehåll när musikläraren arrangerar 

undervisningen för att få något att mäta och bedöma. En summativ bedömning som 

ska leda till utdelning av en betygsgrad hjälper i sig inte barnet att förstå sig själv och 

sin lärandeprocess. 

Som beskrivet tidigare i detta kapitel formas barns musikaliska identitet av 

och inom familjen, andra informella grupper och sociala institutioner som skolor.  

Den tidigare nämnda ”jag kan”-känslan är en del av det Lamont67 benämner positive 

musical identity. Det viktigaste för att barnen i skolan ska öka sin ”jag kan”-känsla, och 

därmed utveckla en positiv musikalisk identitet vilket kan sägas vara en inkluderande 

musikundervisning. En undervisning som leder till att barnen i en självvärdering kan 

säga; ”jag är en sådan som kan lära mig spela musik, om jag vill”. Ett sätt att nå dit är 

att arbeta med barnen i självbedömning, med syfte att belysa den egna lärprocessen. 

Då kan barnet även säga till sig själv ”jag kan nå mina mål för lärande i detta ämne”. 

Att konsekvent och regelbundet arbeta med att bedöma sig själv leder till att 

barnen i större utsträckning äger sin läroprocess - men elever behöver hjälp av vuxna 

i detta arbete. Det är givetvis svårt att sätta ord på sådana abstrakta fenomen som 

lärprocesser och utveckling av musikalisk identitet. Självvärdering behöver övas 

kontinuerligt och kan då bli ett verktyg för lärande. Självvärdering för lärande.  

Om verkligheten är socialt konstruerad, vilket denna studie utgår ifrån, 

behöver ett av målen med skolan vara att visa unga människor hur de ska använda 

adekvata verktyg i sin utveckling. På så sätt kan utbildning och skola hjälpa barn att 

bli bättre arkitekter och konstruktörer av verklighet. Självvärdering för lärande kan 

bli en plattform i detta bygge. Som Bruner uttrycker det, “Verkligheten är något vi 
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skapar, inte något vi upptäcker”68. En relevant fråga är - Vilka verktyg ger skolan till 

barn och ungdomar idag?  

Självvärdering börjar med självbilder och i studien har jag använt flera 

metoder för att lyfta fram självbilder. Detta har jag gjort för att ge multimodala 

perspektiv på materialet; olika personligheter behöver olika sätt att belysa sina 

lärprocesser. Användandet av flera metoder kan vara ett sätt att värdera och bedöma 

kontinuerligt, formativt med målsättningen att se vart barnet är på väg i den 

dynamiska lärprocessen. Dessa olika metoder kan användas som medierande verktyg 

vid utvecklingssamtal mellan barn, lärare och föräldrar. Genom detta synliggörande 

av lärande och personlig utveckling kan barnen utveckla en större självkännedom. På 

så sätt kan självvärdering, självbild och självförtroende samverka.  

 

SSkolutveckl ing 

Organisationen av musikundervisningen i grundskolans lägre åldrar behöver ses över. 

Att sitta fast i organisatoriska krav att helklassundervisning är den gängse formen 

leder till stagnation i musikämnets utveckling. Att som i denna studie låta barnen 

delta i projekt är ett effektivare sätt att använda de befintliga resurserna. Studien visar 

att de barn som deltog utvecklade sin musikaliska identitet i någon riktning. 

Dessutom utvecklade eleverna även rena ämneskunskaper, en förutsättning för att de 

skulle kunna uppträda. Just att ha deltagit i uppträdande såg flera av barnen som ett 

kvitto på att de kunde spela. Exempelvis lyfte ett barn fram att han kunde spela 

trummor och bas efter konserten. Alltså är uppträdande viktigt för denna bekräftelse 

av att kunna spela.  

En tanke som växt fram under studiens gång är att det borde vara extra 

intressant för musik- och kulturskolor att diskutera barns olikheter. Vi lärare behöver 

särskilt diskutera och ta till oss detta. Är verksamheten organiserad för att barn är 

olika eller riktar vi oss bara till en grupp av barn. Ser vi bara de som vill utvecklas till 

duktiga instrumentalister som skall uppträda eller kan vi bemöta och värdesätta andra 

förhållningssätt? Alla som arbetar i skolan kan ta till sig att barn har olika 



121 

sociokulturella förutsättningar och egenskaper. Att då lyfta fram det positiva kan vara 

en avgörande hjälp för barnen.  

Musikundervisningen är alltså viktig i sig själv och har ett egenvärde. Att den 

även är viktig för utvecklingen av barns identitet är ett faktum som vi inte kan bortse 

ifrån i organisation av musikundervisning. Denna fråga om identitet bör även 

påverka utvecklingen av kursplaner och mål för lärandet i ämnet musik. I skolan 

måste barnet, utifrån sina förutsättningar, få utveckla sin musikaliska identitet i rollen 

som ”en som spelar”. Musikundervisningen bör visa att alla besitter en musikalisk 

förmåga som kan växa i samspel med andra.  

 

Vidare läsning 

För den som vill läsa mer om projektet och studien rekommenderas min 

licentiatuppsats ”I min familj är vi omusikaliska” – en studie av barns musikaliska identitet 

(2011). Den är utgiven av LTU och finns tillgänglig för nedladdning digitalt. Vill man 

fördjupa sig i olika aspekter av begreppet musikaliska identiteter är Hargreaves, Miell 

och MacDonalds Musical identites (2002) en given bok. Skolinspektionens rapport 

2011:5 Musik i grundskolan ger en väl sammanfattande beskrivning av läget för 

musikundervisning i grundskola. En bok som väl beskriver de sociokulturella 

ramarna är Karsten Hundeides (2003) Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns 

livsvärldar. En fördjupning på det området är Jerome Bruners (2002) Kulturens väv. 
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DEL 2 
MUSIKALISKT BEGREPPSLIGGÖRANDE OCH 

KOMMUNIKATION 
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KAPITEL FEM 

Den största tersen någonsin – gymnasieelevers 

begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik  

Johan Nyberg 

 

Eleven fortsatte envetet att spela en liten ters på elbasen, samtidigt som han påtagligt irriterad 

muttrade: ”Ja det här är i alla fall den största ters jag kan ta…” Som dåvarande lärarstudent 

kunde jag för mitt liv inte begripa hur vi hade hamnat så snett. Instruktionen hade varit klar och 

tydlig: det var en stor ters han skulle spela och inget annat. Under det efterföljande samtalet blev det 

tydligt att vi i arbetet med att gå igenom hur man kan skapa basgångar utifrån en durtreklang hade 

nått till en punkt där våra erfarenheter av musik gick isär. Elevens kunskaper om 

ackordstrukturer och intervaller på instrumentet byggde i det här fallet på det rent fysiska, där en 

liten ters sett till fingersättning och grepp på en elbas kan vara större än en stor ters. Alltså spelade 

han faktiskt – fysiskt sett – en stor ters. Mina kunskaper å andra sidan omfattade en vidare 

begreppsuppfattning, inklusive ett musikteoretiskt ramverk kopplat till basspel. Där kan 

storlekarna bli de omvända genom att tänka på begreppen ”stor” och ”liten” som avstånden mellan 

de klingande tonhöjderna, exempelvis mellan grundton, ters och kvint i en durtreklang. Min 

kunskap vid lektionstillfället omfattade däremot inte vad, eller hur mycket, min elev kände till om 

just dessa begrepp kopplat till det praktiska utövandet: att spela en basgång. Lösningen som förde 

oss framåt fanns vid det här tillfället i dialogen, där våra erfarenheter av musik i teori och praktik 

kunde blottläggas och mötas. Genom att göra en översättning av begreppen ”stor” och ”liten” utifrån 

våra respektive erfarenheter kunde vi ta ett steg vidare mot målet: att skapa musik. 
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Introduktion 

Berättelsen i inledningen beskriver ett av många tillfällen där det blivit tydligt att det 

finns ett avstånd mellan mig som lärare och den eller de elever jag undervisat. 

Orsakerna till detta avstånd har varierat. Det har exempelvis gällt språk och språkliga 

betydelser, eller skillnader i syfte och målsättning med undervisning och lärande. När 

det gäller det sistnämnda har eleven ibland upplevt ett motstånd i mötet mellan vad 

hon redan kan, det hon ännu inte kan och så småningom förväntas kunna. På vilket sätt 

kan lärare och elev i sådana fall mötas för att överkomma detta motstånd? Oavsett 

bakomliggande orsak är min uppfattning att nyckeln till att minska och överbrygga 

detta avstånd mellan lärare och elev ligger i kommunikation, där både lärare och 

elever behöver begreppsliggöra krav och intressen. Genom att på så sätt dela 

varandras erfarenheter och uppfattningar kan vi skapa möjligheter att förstå den 

andres förutsättningar, och därmed både fånga upp och skapa intresse och 

motivation för lärande. 

 

Gymnasieelevers begreppsliggörande  

Enligt skollagen ska utformningen av gymnasieskolans utbildning vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Men vems eller vilkas beprövade erfarenhet avses 

därmed? Sett till att skolans uppdrag och utformning ska ske enligt demokratiska 

principer, på vilket sätt inkluderar detta eleven och elevens erfarenhet? I det här 

kapitlet presenteras ett forskningsprojekt där fokus ligger på gymnasieelevers 

begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik. Att begreppsliggöra innebär i 

denna text att med ord beskriva eller förklara hur någonting uppfattas och förstås. I 

projektet är begreppet erfarenhet centralt, vilket utgår från filosofen och pedagogen 

John Deweys (1859-1952) teorier om kunskap, lärande, skola och undervisning.69  

Syftet med projektet var att visa på hur gymnasieelever på det estetiska programmet 

utifrån sina erfarenheter kan uppfatta musik som företeelse och som ämne i skolan. 

Därigenom ges en uppfattning om vilka utgångspunkter lärande i musik kan ha då 

elever själva får möjlighet att formulera och dela sina erfarenheter med andra. 
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Tidigare forskning kring ungdomars lärande i musik visar att en sådan form av 

inkludering av ungdomars egna erfarenheter erbjuder möjligheter till 

meningsskapande, och ger ett ökat engagemang.70 

Inom ramen för forskningsprojektet intervjuades sammanlagt trettio 

gymnasieelever på det estetiska programmet med inriktning musik. Sammantaget 

representerar de deltagande eleverna fyra skolor från olika geografiska områden inom 

en storstadsregion (innerstad, närförort, förort och kranskommun) med olika nivå på 

intagningspoäng från låg till hög i förhållande till genomsnittet i regionen, samt olika 

skolformer (kommunal respektive fristående huvudman). Skolorna skiljer sig åt när 

det gäller pedagogisk inriktning, organisation och storlek (från ca 350 till 1500 elever) 

och i undersökningen finns olika genreinriktningar och typer av huvudinstrument 

representerade (pop/rock, jazz, klassiskt). Gemensamt för de deltagande skolorna var 

den dåvarande skollagen och styrdokumenten för det nationella, estetiska 

programmet med inriktning musik (Lpf94). 

I undersökningens första steg besvarade de deltagande eleverna en enkät med 

öppna frågor, där de med egna ord fick formulera sig kring kunskap och lärande i 

musik i och utanför skolan. Utifrån enkätsvaren sammanställdes sedan ett 

intervjuunderlag. Detta underlag användes i nästa steg, då intervjuer genomfördes 

med de deltagande eleverna i så kallade fokusgrupper.71 Ungdomarna fick i grupper 

diskutera kunskap och lärande i musik. Transkriptionerna av intervjuerna 

analyserades sedan tillsammans med enkätsvaren, dels utifrån Deweys kunskaps- och 

lärandefilosofi (pragmatism),72 dels genom att betrakta elevernas svar som berättelser 

utifrån deras egna erfarenheter (narrativ analys).73 Resultatet av analysen 

presenterades i två delar, där den första delen delgavs i form av en dialog mellan två 

personer: en intervjuare och en elev. I detta kapitel ryms inte dialogen, men tanken är 

att den ska kunna läsas separat och i sin utformning erbjuda läsaren en direkt ingång 

till studiens resultat.74 Analysens andra del är i sin tur kopplad till huvudbegrepp75 

från det valda teoretiska perspektivet i arbetet, och det är också denna del som 

huvudsakligen ligger till grund för föreliggande kapitel. Nedan presenteras resultaten 
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från undersökningen samlade under rubrikerna begreppsliggörande av musikalisk 

kunskap och lärande i musik.  

 

Begreppsliggörande av musikalisk kunskap  

Eleverna som har deltagit i undersökningen har fått möjligheten att i skrift och tal 

begreppsliggöra erfarenheter av musikalisk kunskap och musikaliskt lärande i och 

utanför skolan, men också i relation till musikundervisning på högstadiet och de 

övriga gymnasiegemensamma ämnena. I analysen av deras begreppsliggörande 

framträder en mångfacetterad bild av musikalisk kunskap, och därmed också av 

musik.     

 

VVad är musik? 

Reflektionerna kring frågeställningarna om kunskap och lärande i musik har också 

inneburit att deltagarna givit beskrivningar av vad de anser att musik är, inte bara vad 

musikalisk kunskap omfattar. Exempel på detta visar sig i några av enkätsvaren: 

Enkätsvar: 

Jag anser att en bred kunskap om olika genrer, smak och nyanser inom musiken är ett klart 

tecken på att man ”kan musik”. Samtidigt anser jag att musik är något man inte bara kan 

eller inte kan. Musik för mig är alla möjliga sätt att utrycka sig, att förmedla en känsla – 

och det kan alla i hela världen: utrycka sig via ljud. 

Enkätsvar: 

När man kommit till den nivån att man kan göra det man vill göra, då har man nått 

toppnivån – man är inte begränsad. Sen finns det självklart olika nivåer av kunnande, så då 

blir ju faktiskt det intressanta vad musik egentligen är? 

Betydelsen av vad musik är för de deltagande eleverna visar sig i hur de beskriver 

både kunskap och lärande i musik. För en undervisande lärare innebär det därför en 

balansgång att få eleverna att begreppsliggöra musikalisk kunskap både verbalt och 
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klingande, men också utifrån vad de själva och omgivningen uppfattar som 

meningsfullt eller sant. Här kan de begrepp och resonemang eleverna själva använder 

för att beskriva musikalisk kunskap fungera som en viktig ingång, men också den 

klingande musiken och det musikaliska hantverket. Ibland räcker kanske inte ord till 

för att förklara, och för att inte fastna i det verbala kan musiken därför ses och 

användas som ett språk. Dewey understryker att estetisk erfarenhet är direkt på det 

sättet att vi ibland kan förstå utan att behöva reflektera.76 Den finska 

musikpedagogen och filosofen Heidi Westerlund beskriver detta som att ”music 

’makes sense’”77– musiken har en annan kunskapsdimension än den som kan 

beskrivas i ord. 

 

AAtt känna och at t  känna t i l l  musik  

I analysen av enkätsvar och intervjutranskriptioner framträder två huvudkategorier av 

musikalisk kunskap som kan kopplas till just det upplevda och till det språkliga: att 

känna och att känna till musik. Dessa kategorier är alltså kopplade till frågeställningen 

om vad musikalisk kunskap är. Sett till de deltagande elevernas egna ord och 

uttalanden och analysen av dessa består musikalisk kunskap av en kombination av tre 

delar: 78  

• Praktisk kunskap 

• Teoretisk kunskap 

• Uttryck/känsla 

Samtliga deltagande elever anser att balansen mellan dessa tre delar är avgörande för 

hur musik upplevs: upplevs den som intressant och något som väcker eller föder 

känslor hos utövare och mottagare?79 Ingen av delarna kan enligt eleverna tas bort 

eller stå helt för sig själv. Utan en av de tre delarna kommer det klingande inte att 

upplevas som musik. I enkätsvaren och intervjuerna framgår det, utöver skillnaden 

mellan känna och känna till, att eleverna också har olika sätt att relatera detta till vad 

de anser vara musikalisk kunskap: 
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Enkätsvar: 

Jag anser att det finns två olika sorters kunskaper. Dels den när man kan en enorm mängd 

termer och begrepp och dylika, konkreta kunskaper angående musik. Den andra sortens 

kunskap är hur mycket man kan bidra till olika musikaliska sammanhang enbart genom sin 

egen musikaliska bild, och hur njutbart resultatet blir därefter. Om en person kan dessa två 

kan personen i fråga musik. 

Enkätsvar: 

Men för mig är att kunna musik inte att känna till musikaliska termer och teori – även om 

det självklart gör dig mer kunnig – utan att kunna är när man kan bli berörd av musik. 

Musikalisk kunskap, oavsett om det gäller att känna eller känna till, visar sig enligt 

eleverna i handling. Handling beskrivs i termer som ”att spela” och ”att sjunga”, men 

också att ”diskutera” och ”reflektera”.80 I deras mening är detta vad som föder, och 

därför gör det möjligt att uttrycka och uppleva känslor och alla tre ovan nämnda 

delar av det musikaliska kunnandet (teori, praktik och uttryck/känsla) har betydelse. 

Exempelvis ses komponera också som ett sätt att med hjälp av det teoretiska kunna 

uttrycka känslor, och därmed omsätta dessa i det praktiska. Detta är giltigt även om 

den som komponerar inte nödvändigtvis behöver kunna framföra det skrivna på 

egen hand, eller använda sig av det praktiska – som i att spela eller sjunga – under 

själva kompositionsprocessen. Är den som skriver musik ”riktigt duktig teoretiskt så 

kan man nog få till lite såhär... känsla”, det kan till och med bli ”jävligt bra”. 

I elevernas beskrivningar är musikalisk kunskap förknippad med att omsätta 

den egna erfarenheten i handling. Kunskapen kan också ses som något konstant – 

det som förändras är omgivningen och därmed omgivningens uppfattningar och 

normer för vad som anses vara (giltig) kunskap. Därför kan kunskap enligt eleverna 

också värderas olika när det gäller musik i och utanför skolan: 

Enkätfråga: 

Vilken koppling finns mellan det man kan i musik i och utanför skolan? 
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Att man har exakt samma kunskap i båda tillfällen, det är ju inte kunskapen utan 

omgivningen som förändras.  

Musikalisk kunskap beskrivs alltså som något individuellt. Samtidigt uppfattas den 

också av denna elev som kontext- och situationsberoende både när det gäller hur den 

värderas och i det att den behöver anpassas i relation till kontext och situation. Detta 

framgår också i samtalen under intervjuerna: 

Intervjusamtal: 

Elev 4: Man måste spela efter noter med känsla och göra sin egen tolkning. Annars är det 

bara såhär... Ja, tycker jag i alla fall. 

Elev 6: Sitter man i en stor orkester kan man inte göra sin egen tolkning. 

Elev 4: Nej nej, men... Jag menar inte så, jag menar mer sådär bidra lite sådär med sin... 

Elev 5: Fast de gör man ju ändå. Alla har ju sin egen tolkning, för om två stycken med 

samma instrument ser samma notbild kommer de inte spela exakt likadant. 

Även om själva kunskapen individen har utvecklat är ”den samma”, kan den alltså 

behöva ”anpassas” till en föränderlig omgivning, något som eleverna menar ”har 

med genre att göra”. Det vill säga musikens mening upplevs som situerad och delad.  

Kunskap och kunnande delas av eleverna också in i ”nivåer” vilka behöver ses i 

förhållande till person och situation. Så länge man inte försöker jämföra dessa direkt 

med varandra, har denna indelning i nivåer inte med värderingar som att vara ”bra” 

eller ”dålig” att göra. Inte heller med kategoriseringar som ”att kunna eller inte 

kunna”, vilket följande citat belyser: 

Intervjusamtal: 

Elev 11: Men frågan är: kan man inte musik redan från början? Alltså det är ju liksom... det 

känns väl mer så att man kan olika bra, för en fyraåring kan ju musik likaväl som en 

femtioåring. Man kan ju inte säga att en fyraåring som sjunger liksom inte kan musik på 
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något sätt. 

Elev 13: Eller, alltså, det finns ju olika nivåer av kunnande. 

Elev 11: Ja precis, att den liksom kanske kan musik mindre bra än någon som är 

professionell musiker? 

För att besitta musikalisk kunskap krävs dock ”någon slags grund” som innebär att 

”kunna enkla beståndsdelar”. Den grunden kan alltså vara olika beroende på 

sammanhang och ”nivå” på kunskapen. Vad som är, eller kunde vara gemensamt för 

exempelvis en fyraåring eller en professionell musiker vad gäller grunden i musikalisk 

kunskap är dock inget som eleverna går in på i sina resonemang. Tydligt är att det 

individuella och personliga betonas, eftersom eleverna anser att musikalisk kunskap 

just är personlig och individuell i den meningen att musik påverkar både utövare och 

lyssnare, och ”egentligen handlar om vad man själv känner”. Samtidigt menar de att 

den egna uppfattningen – exempelvis om vad som anses som bra eller dåligt – 

förändras i kontakten med andra och i förhållande till situationen de befinner sig i.  

Annat som påverkar att känna och att känna till musik är hur pass stort fokus som 

läggs på de olika delarna av musikalisk kunskap. Att fokusera för mycket på en av de 

tre delarna praktiskt, teoretiskt eller uttryck/känsla kan göra att ”man blir 

överkunning” gällande endera delen. Risken är då att den delen tar överhanden så 

pass att det påverkar de andra, och därmed kunskapen som helhet. Ett exempel är 

den musikaliska interaktionen mellan individer: det blir svårt att nå en mottagare med 

musik om betoningen ligger för mycket på en av de tre delarna i musikalisk kunskap. 

Ett exempel är de elever som diskuterade risken det innebär att inte skilja mellan att 

öva teknik på sitt instrument och att öva på musik. Att öva skalor jämförs med 

matematikens multiplikationstabeller, vilket då inte innebär att öva musik, men väl att 

öva på det tekniska. Att tro att detta är detsamma som att spela musik kommer i en 

framförandesituation att påverka förmågan till uttryck. Allt detta är något som 

påverkar det som upplevs som meningsfullt, både i den klingande musiken och för 

lärandet i musik. 
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AAtt behärska och at t  förs tå musik 

Ytterligare aspekter som framkommer i elevernas begreppsliggöranden av musikalisk 

kunskap är vad de beskriver som förmågan ”att behärska” musik respektive ”att 

förstå” musik. Den förra bygger på delarna teoretisk och praktisk kunskap, samt 

förmågan att kunna förklara musik för andra. ”Att förstå” musik innebär i sin tur att 

”utveckla det här med det teoretiska, praktiska och känsla/uttryck” (min kursivering) 

och är alltså beroende av alla tre delarna i musikalisk kunskap: för att kunna ”förstå” 

musik behöver du både känna och känna till den. Eleverna uttrycker det som att 

“teorin hjälper en att förstå musiken”, och att kunskapen som helhet gynnas av att 

kunna ”dra paralleller” – både mellan det som ses som ”konkret” i musikalisk 

kunskap (vilket omfattar såväl den teoretiska som den praktiska delen av musikalisk 

kunskap) och aspekter som gäller känsla/uttryck.81 Förhållandet mellan dessa är 

ömsesidigt: man behöver ha förmågan att kunna dra parallellerna, men för att kunna 

göra det krävs också någonting att dra dem emellan. Om man bara ”har koll” på det 

konkreta, det vill säga enbart behärskar musiken, ”då blir det inte intressant”. ’ 

 

Musikal isk kunskap i  respektive  utanför skolan 

Genom frågeställningarna i gruppintervjuerna fick deltagarna också möjlighet att 

reflektera kring musikalisk kunskap i och utanför skolan. Elevernas grundläggande 

syn är att musikalisk kunskap, som tidigare beskrivits, är kontextberoende. 

Kunnandet är det samma – det är omgivningen och därmed synen och kraven på 

kunnandet som förändras (jämför exempelvis elevernas samtal om olika ”nivåer” av 

kunskap). Detta gäller också inom de olika kurserna i musik som det estetiska 

programmet erbjuder, där begrepp som ”kunskap”, ”erfarenhet” och ”uttryck” enligt 

informanterna har att göra med kursinnehållet.  

Eftersom kurserna har olika mål innebär det enligt eleverna också att fokus 

för vad som räknas som kunskap skiftar. Begreppet ”kunskap” – när det gäller musik 

i skolmiljön – anses av eleverna vara mer kopplat till musikteori, medan ”erfarenhet” 



134 

hör till kurser som innehåller och byggs på moment av samspel. Likaså relateras 

begreppet ”uttryck” i samtal om, och beskrivning av skolsammanhang mer till de 

musikkurser där eleverna huvudsakligen spelar eller sjunger. De upplever även i dessa 

situationer att kunskap i musik är beroende av kontext och situation. I vissa fall 

uppges musikkurserna också utgå från och handla ”om dig själv”, det vill säga de 

erfarenheter eleven själv har och bär med sig när det gäller musik men också livet i 

stort. 

I jämförelse med andra ämnen på det estetiska programmet ses musik som 

mer praktiskt. När det gäller att lära sig de olika aspekterna av musik finns också 

möjligheten att ”ta ut svängarna”, det vill säga att i större utsträckning tillåtas men 

också våga pröva och improvisera, exempelvis med olika uttryck. I musikkurserna 

upplever eleverna det heller inte som att de gör ”fel om man skulle missa lite”. 

Musikämnet och -kurserna framstår därmed i det avseendet som friare än kurser i 

andra ämnen. Att omsätta sina kunskaper i handling ses inom musikkurserna också 

som mer autentiskt, där andra ämnen inte ger samma möjlighet att ”spela upp”, det 

vill säga att inför andra presentera de kunskaper eleven för tillfället besitter.  

Musikalisk kunskap i skolan upplevs i jämförelse med motsvarande i ett 

fritidsmusicerande som mer fokuserad på det teoretiska än på ”begåvning”. Samtidigt 

anses musik i skolan handla om ”många sidor” av musikalisk kunskap. Eleverna 

kopplar detta till att de inom de olika kurserna får ta sig an musik på olika sätt, 

exempelvis genom analys, komposition, inspelning, programmering, spel och sång. 

Musikalisk kunskap utanför skolan ses mer som kopplad till att kunna fånga en 

publik, antingen genom framförande i form av spel/sång eller att kunna skriva låtar. 

Ett exempel ges av en elev med gitarr som huvudinstrument: 

Enkätsvar: 

Utanför skolan så tycker jag att det är mer instrumentspel som "räknas" eftersom en 

gatuartist inte står och läser upp vilka toner han spelar och vilken taktart det är, han fångar 

publiken med instrumentet. 
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Sammantaget framgår det av elevernas resonemang kring musikalisk kunskap i 

respektive utanför skolan att musik ger upplevelser av frihet. Skillnaderna mellan de 

olika kontexterna handlar om olika fokus och kunskapsnivåer, där kunskap i skolan 

oftast – men inte alltid – anges som relaterad till en högre nivå. Skillnaderna beskrivs 

mest i fråga om på vilket sätt musikaliskt lärande sker, och när det gäller beskrivning 

av de olika nivåerna av kunskap återkommer termer som ”begåvning” och 

”kapacitet” – vilket också återkommer i elevernas begreppsliggörande av lärande i 

musik.  

 

Begreppsliggörande av lärande i musik 

Enligt Dewey är lärande inget som strikt kan delas upp i aktivt kontra passivt, eller 

praktiskt kontra teoretiskt. Lärande sker i ett dialektiskt förhållande mellan reflektion 

och för andra synbar handling, och möjliggörs genom upprepningar och avbildningar 

av verkligheten och införlivandet av dessa avbildningar i den egna erfarenheten: 

”Görandet kan styras så att det tar till sig det som tänkandet ger.”82 På detta sätt 

utvecklas kunskap, som i sin tur kan omsättas i handling och därmed leda till ny 

erfarenhet. Individens växande sker alltså genom handling, något som inte enbart ska 

relateras till fysiska rörelser, utan också till reflektion.83 Handling i, och med 

omvärlden gör att människan upplever motstånd, ett motstånd som får henne att 

reagera och växa genom att på detta sätt göra (nya) erfarenheter.84 I en 

utbildningssituation kan ett sådant motstånd enligt Dewey uppstå i mötet mellan 

utbildningens krav och elevens intresse.85 

Att lära sig musik åstadkoms enligt de deltagande eleverna genom handling, 

där handling just kan innebära att diskutera och reflektera likaväl som att spela eller 

sjunga. Lärande påverkas enligt eleverna av interaktion, och i vilken situation och på 

vilken plats de befinner sig. Ett meningsfullt lärande kan uppstå både utifrån det egna 

intresset och genom att elever ställs inför yttre krav som gör gällande vad de ”bör 

kunna”86: det är i mötet mellan krav och intresse som en spänning och ett motstånd 

kan uppstå, något som utmanar till lärande. Om lärande sker eller inte beror oavsett 
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inre motivation eller yttre krav enligt de deltagande eleverna på den gemensamma 

nämnaren för lärande: viljan att lära. För att kunna hitta denna vilja är det enligt dem 

viktigt att undervisning (och därmed lärande) baseras på vad eleven känner att hon 

klarar.87  

Enligt eleverna är det också ”bra” att lära sig alla tre delarna av musikalisk 

kunskap (praktiskt, teoretiskt, uttryck/känsla) parallellt, eftersom de ”hjälper 

varandra”. Kursen musikteori anges som ett exempel: för de som anser att deras 

teoretiska kunskap vid kursstart ligger eller har legat på en lägre nivå än förmågan att 

spela och sjunga, har lärandet av det teoretiska upplevts som mer problematiskt än 

om de tidigare (”från början”) lärt sig det praktiska och teoretiska parallellt. Detta 

kan jämföras med det Dewey skriver om nödvändigheten av symboler tjänande som 

arbetsredskap. Dessa ska vara till gagn för människans utveckling, men om de 

presenteras utanför ett för eleven begripligt sammanhang blir de bara en mängd 

utifrån påtvingade idéer som upplevs som meningslösa och godtyckliga.88 I 

undersökningen beskriver eleverna att ett sätt att underlätta lärande i musik är att 

omsätta det teoretiska i praktiken på en motsvarande kunskapsnivå. Ett annat är att 

över lag använda sig av sina teoretiska kunskaper på ett praktiskt sätt. Musikaliskt 

lärande beskrivs i det avseendet av en av eleverna som att ”även om man vet teorin 

bakom, ändå måste öva in händerna och hjärnan”.  

Relationen och balansen mellan de olika aspekterna av musikalisk kunskap 

har som tidigare beskrivits också en annan betydelse för musikaliskt lärande. I en 

lärandesituation innebär det enligt eleverna en risk att inte skilja på att öva teknik på 

sitt instrument och att öva på musik. Att tro att detta är det samma som att spela 

musik kommer i en framförandesituation för en lyssnare att framstå som musik 

renons på känslor och uttryck. Därför torde detta, liksom aspekten att bli 

”överkunnig”, vara av vikt att för lärare att beakta inom de olika musikkurserna. 
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KKontexten och s i tuat ionens betyde lse  

Precis som musikalisk kunskap ses lärande i musik av de deltagande eleverna som 

kontext- och situationsberoende. Lärande påverkas exempelvis av genre och om det 

sker på egen hand eller tillsammans med andra. Då det sker tillsammans med andra 

är typen av grupp avgörande. Hur lärandet sker hänger alltså inte bara ihop med vad 

som ska läras, utan även hur och i vilken situation.  

Musikaliskt lärande i skolan skiljer sig från det utanför, med mer av ”regler” 

och en ”striktare” lärandemiljö, där lärande också delvis förknippas med ”måsten”. 

Oavsett plats innebär lärande ”att utveckla sin förståelse för saker”. Detta sker 

genom handling, något informanterna själva kallar för att ”göra”. Ett begrepp som 

förekommer för att beskriva lärande genom handling är ”att öva”, där övning enligt 

en del elever kan innebära ”vad som helst”. Detta ska dock inte förväxlas med att 

öva hur som helst. Av undersökningen framgår att elevernas beskrivningar av övning 

alltid relateras till handens/kroppens rörelse eller till reflektion. Lärande kan 

exempelvis ske genom att ”lyssna” på musik och/eller på andra (interaktion). I det 

senare fallet påpekas att det inte är möjligt att någon ”enbart kan lyssna sig till teori” 

eller tekniska, hantverksmässiga färdigheter. Däremot är det enligt de deltagande 

eleverna möjligt att lära sig andra aspekter av musik genom lyssnandet och genom att 

vara i en miljö där musik förekommer – att vara ”omgiven” av musiken. Lyssnande 

upplevs också som en ”friare” form av lärande.  

Andra exempel på ord och begrepp som omfattar musikaliskt lärande genom 

handling är ”skapa”, ”testa”, ”prova”, ”utföra” och ”praktisera”. Vissa är också 

kopplade till situation och kontext, som att ”spela in” och att ”få erfarenhet”. Ett 

exempel på hur lärande kopplas till en kurs ges av en elev under en intervju: 

Ensemble är inget man får ett häfte i, och så gör man så som det står. Det går ju 

nästan bara ut på att få erfarenhet av det. 

Ytterligare exempel på elevernas beskrivningar av handling är att ”plugga” 

och ”läsa”, vilka kopplas till lärande av teori och avser böcker/litteratur.  
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Handling beskrivs också i studien som ”metod”, och i koppling till lärande kan det 

innebära att lära ”genom sig själv” (reflektion) eller ”genom andra” (interaktion). 

Också här finns kopplingar till Deweys sätt att se på kunskap och lärande. Dels när 

det gäller vad han kallar intelligent action – att reflektera över handling och dess 

tänkbara konsekvenser89 – och dels i synen på människans utveckling som hela tiden 

beroende av, och stående i relation till sin omgivning.90 Ett sammanhang där 

”musicera” nämns i undersökningen är just i relation till lärande ”genom andra”. 

Denna ”metod” att lära innebär att det finns någon annan som lyssnar, och även om 

man inte helt säkert kan hämta mer kunskap än om man lär ”genom sig själv” ger det 

möjligheten att få en ”motspegling”. På detta sätt får den lärande tillgång till 

kunskaper som hon kanske inte kommit i kontakt med på egen hand. Vilka är då 

”andra”? De kan vara lärare och kompisar, personer i eller utanför skolan, med det 

gemensamt att de möjliggör att se och/eller höra någon annan spela eller sjunga. 

Detta kan göra det lättare att lära än om det sker ”genom dig själv”. Som ett exempel 

nämns deltagandet i denna studie: det upplevdes som svårt att svara på enkäten, men 

lättare än förväntat under intervjun eftersom det då fanns andra att samtala med – 

vilket också gäller musikaliskt lärande tillsammans med en lärare eller andra i en 

grupp.  

Att kunna få en ”motspegling” av andra innebär att man tar del av deras 

erfarenheter, och på så sätt lär sig med hjälp av någon som har längre eller annan typ 

av erfarenhet. Av detta skäl ses lektioner som viktiga och bra, men lektionerna kan 

också innebära att det musikaliska lärandet inte utgår från de egna kunskaperna, det 

vill säga elevens. Övning tillsammans med andra möjliggör också att på ett annat sätt 

än vid enskild övning att leva sig in i musiken eftersom känslor väcks. Att öva med 

lärare eller kompisar kan göra att eleven exempelvis upptäcker nya tekniker och nya 

sätt uttrycka sig på, eller spelar eller sjunger genrer som annars inte skulle ha varit 

aktuella sett till tidigare erfarenheter. 
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LLärarens betyde lse  

Läraren framstår kanske föga förvånande som en nyckelperson för lärandet i skolan, 

någon som kan vara den som gör att lärande över huvud taget kommer till stånd – 

även om risken finns att lektionerna baseras för mycket på lärarens erfarenhet. För 

att lärande ska kunna ske krävs det enligt de deltagande eleverna att läraren besitter 

goda kunskaper teoretiskt och praktiskt, men också vad gäller uttryck/känsla i ämnet. 

Alla delarna av musikalisk kunskap behöver dessutom omsättas på ett pedagogiskt 

skickligt sätt i undervisningen. Det sistnämnda innebär enligt en av de deltagande 

elevgrupperna att läraren behöver vara både socialt kompetent och ha förståelse för 

vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på, och dessutom kunna föra en konstruktiv 

dialog med eleverna och förstå hur elever ”har det idag”.  

Återkoppling i form av beröm anses vara viktigt för lärandet, liksom att få 

reda på hur ”man ligger till […] så att man kan förbättra sig om det behövs”. Det 

behöver dock finnas en tydlig balans i återkopplingen mellan vad läraren anser vara 

positivt och negativt. Det är också (och kanske på grund av balansen mellan, och 

uppfattningen av vad som är, positiv och negativ återkoppling) av vikt att ”alla” 

känner till målen för lärandet: vad förväntas och vad bör elever kunna? ”Alla” tolkar 

jag i detta fall som inkluderande lärare och andra som eleven interagerar med – 

exempelvis andra elever. För detta krävs det enligt eleverna tydlighet. Är det tydligt 

vad som krävs och förväntas kan det sedan bli möjligt att sikta in sig på den 

kunskapsnivå som eleven själv vill uppnå. Av den anledningen är elevens målsättning 

med lärandet något som också läraren behöver ”ha koll på”.  

 

Det indiv iduel la ansvaret  

Oavsett plats, eller vilken del av den musikaliska kunskapen som fokuseras sker 

musikaliskt lärande genom att ”hitta egna vägar till det man gillar” och ”ljud man 

trivs med”. Detta innebär en betoning av att lärande sker genom självständighet – att 

själv ”göra” – och av det egna intressets betydelse för lärandet. Musikaliskt lärande 

innebär enligt eleverna att ”man måste förstå” alla tre delar i kunskapen ”själv”. I 
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enkätsvar och intervjuer handlar detta om att utveckla sin ”förståelse för olika saker”. 

De deltagande eleverna understryker och är i sina utsagor överens om följande: att ha 

lärt sig mycket om teori och på det sättet förstå mycket, exempelvis i fråga om sång, 

innebär inte att det automatiskt kommer att låta ”bra” om denna kunskap inte 

omsätts i handling – genom att verkligen sjunga och reflektera över hur detta låter, 

att öva också på utövandet. 

Andra begrepp eleverna använder som kan kopplas till det individuella när 

det gäller musikaliskt lärande är ”begåvning” och ”kapacitet”. De är dock överens 

om, och betonar att lärande – precis som i fallet med tidigare beskrivning av teoretisk 

kunskap och förståelse – kräver kontinuitet och möjlighet att omsätta dessa i 

handling. Ett exempel ges under en av intervjuerna: 

Intervjusvar: 

Det är ju inte så att man bara vaknar en dag och känner att ”Shit, idag kan jag musik!” och 

kör värsta gitarrsolot. Det är en utveckling. 

”Begåvning” i kombination med övning – också i form av reflektion och analys – 

anses möjliggöra musikaliskt lärande, även om deltagarna understryker att människor 

från början kan ha lättare eller svårare för de teoretiska och/eller praktiska delarna av 

musikalisk kunskap. Det innebär att musikaliskt lärande enligt eleverna sker genom 

att ”följa sin egen kapacitet”. Detta nämns i samband med lärande utanför, men inte i 

skolan.  

När det gäller skolan anses det att alla som går en kurs i skolan kanske inte 

har förutsättningar att nå de högsta kunskapsnivåerna, och därför behöver lärare vara 

noga med att inte ha sådana förväntningar. Om detta ändå sker kan det uppfattas 

som att det behövs, som en elev beskriver det, ”något magiskt” lärande för att kunna 

leva upp till målsättningarna för kursen. Även om man uppnår höga kunskapsnivåer 

är de deltagande eleverna överens om att det aldrig går att bli fullärd i musik. 

Musikaliskt lärande är också, liksom uppfattningen om musik och kunskap, 
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individuellt såtillvida att ”alla har olika sätt” att lära. Det individuella är dessutom 

något som beskrivs och betonas i samband med vad som upplevs som meningsfullt. 

 

MMenings ful l t  lärande – en balansakt  

I vardagen pratar vi om att något kan kännas meningsfullt eller ha betydelse för en 

själv. Att behöva lära sig vissa saker eller gå tillväga på ett visst sätt kan upplevas som 

meningsfullt eller kanske meningslöst. Inom pragmatismen menar man att det vi 

uppfattar som meningsfullt eller som bärare av mening är resultatet av mötet mellan 

tidigare och nya erfarenheter av händelser, möten och upplevelser – men också en 

medvetenhet kring hur dessa olika erfarenheter påverkar varandra.91 Det är när vi 

”studsar till” inför en ny erfarenhet och inser hur gamla erfarenheter skiljer sig från 

dessa nya som ett sådant möte har ägt rum. Att endast göra nya erfarenheter är alltså 

inte tillräckligt: utan en reflektionsprocess skapas inte mening.  

Elevernas uppfattning om kraven på att man som elev ”måste” eller ”bör” 

lära sig vissa saker ger vid handen att mening och värde uppstår på ett delvis annat 

sätt i skolan än utanför. Den tidigare beskrivna matchningen mellan nivåer gällande 

kunskap – enligt eleverna en förutsättning för meningsskapande och musikaliska 

värden – gäller också för lärande. Har någon uppnått olika kunskapsnivåer, 

exempelvis vad gäller förmågan att läsa noter i förhållande till hantverksskickligheten 

på sitt huvudinstrument, kan detta påverka upplevelsen av mening med lärande av 

noter/notläsning. Då musikkurser anses fokusera på olika delar av musikalisk 

kunskap och olika sätt att lära, behövs det – för att skapa ett meningsfullt lärande – 

enligt eleverna en möjlighet att omsätta dessa i handling där de kan kombineras; ett 

sätt där skillnader i kunskapsnivåer hos eleven inte utgör ett hinder. Ett sätt att 

åstadkomma ett sådant scenario är enligt eleverna att lyfta fram gemensamma 

moment mellan olika kurser. Förutsättningarna för att kunna åstadkomma ett 

meningsfullt lärande på det sättet beror enligt eleverna på det egna intresset för de 

olika momenten, och de möjligheter som ges att koppla ihop dem. Ett exempel är att 

något som upplevs som ”coolt” i en kurs ”tas med” till en annan. Det som framgår 
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av enkätsvar och intervjuer är att eleverna upplever att också detta bygger på att de 

själva ansvarar för att så sker.  

Om eleven från början har erfarenheten att något inte är intressant eller 

upplevs som meningsfullt, hur kan då intresse för innehållet i en kurs i 

gymnasieskolan väckas? I undersökningen framkommer det att eleverna uttrycker en 

mättnad om de upplever att en framtida användbarhet av ett ämne ”i vardagen” 

redan uppnåtts. Ytterligare kunskaper anses inte kunna komma samhället till gagn, 

och ”då kan det kännas lite onödigt att ha det i skolan flera år till.” Detta har delvis 

att göra med hur eleven uppfattar och värderar det ”konkreta” och ”att dra 

paralleller”, det vill säga i reflektionen kring de teoretiska och praktiska delarna i 

musikalisk kunskap. Enligt eleverna har det också att göra med uppfattningen av 

kursens innehåll som inkluderande känsla/uttryck, eller möjligheten att detta kan 

väckas. Allt detta kan dock förändras om skolan gör det möjligt att på något sätt 

väcka ett förnyat intresse. Ett sätt att påverka denna mättnad är alltså att omsätta 

kunskap i handling, exempelvis att lärare inkluderar eleverna i meningsskapande 

inom en kurs genom att de själva får möjlighet att reflektera över orsakssamband och 

användbarhet. Förutsättningen för att detta skall kunna ske ligger i att läraren visar ett 

intresse, inte enbart för ämnet utan också för eleven. Ytterligare ett exempel som ges 

i studien är att omsätta moment från flera olika kurser i ett ”projekt”. Om detta 

sedan ”spelas upp” – exempelvis på scen i form av en konsert, föreställning eller 

genom att elever får ansvaret att instruera varandra – tydliggörs mening, värde och 

också användbarhet av de olika kunskaperna. Därigenom får dessa kunskaper också 

en koppling till användbarheten utanför skolan, eftersom ”man vet mer om hur man 

ska vara på scenen”, eller får erfarenhet av ett ledarskap och en situation där man 

”delar lärdom”. 
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Elevers erfarenhet av att begreppsliggöra kunskap och lärande i 

musik 

En av de för mig viktigaste aspekterna i den genomförda analysen gäller elevers 

erfarenhet av att reflektera kring och begreppsliggöra kunskap och lärande i musik. 

Även om detta ligger utanför undersökningens specifika syfte och frågeställning, så 

blev det en tankeställare i relation till min erfarenhet som lärare på gymnasiets 

estetiska program: vad kan detta bero på? Spelar detta någon roll för lärande och 

undervisning? 

Ingen av deltagarna i intervjuerna beskrev det som lätt att besvara den 

inledande enkäten, och uppfattningen hos samtliga deltagare var dessutom att de 

aldrig tidigare har blivit tillfrågade om vad just de anser i fråga om musikalisk kunskap 

och lärande. Denna upplevelse finns trots att eleverna har haft musik som ämne 

under större delen av sin skolgång, och under de senaste åren/året dessutom gått på 

en utbildning som har en mängd olika kurser knutna till ämnet musik. Detta utöver – 

som det framkom under intervjuerna och i enkätsvaren – att många utövar och lär sig 

musik också i andra undervisningssituationer och skolformer vid sidan om studierna 

på det estetiska programmet (kulturskolor, privatlektioner, orkestrar, körer och 

band/grupper av olika slag). Endast en (1) av de intervjuade eleverna sade sig ha 

”tänkt” på detta förut. Som en informant uttryckte det under intervjutillfället: 

Man vet ju. Alltså på ett sätt, man vet ju hur man tycker. Men det är ändå svårt att uttrycka 

det, vad man tycker. 

Ingen av de deltagande eleverna vare sig kommenterade, eller uttryckte någon 

upprördhet kring, upplevelsen av att inte ha blivit ställda inför liknande 

frågeställningar tidigare. På vilket sätt kan då denna erfarenhet, och elevernas 

begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik vara av betydelse för lärande och 

undervisning i musik på det estetiska programmet? 
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Att se på kunskap och lärande med hjälp av forskning och 

teoretiska perspektiv  

Kunskap utgörs enligt Dewey av ”de begrepp barnet själv bildar sig om ett ämne”.92 

Detta gäller också för äldre barn och ungdomar som ständigt förvärvar nya begrepp, 

och är av vikt inte minst då det gäller undervisningens utformning.93 I denna 

undersökning har eleverna blivit ombedda och givits tillfällen att göra just detta: att 

begreppsliggöra och föra fram sina egna erfarenheter av och uppfattningar om 

kunskap och lärande i musik. Trots att de beskriver sig själva som ovana att i skrift 

och tal uttrycka sina begreppsliggöranden ger de en mångfacetterad, detaljrik och 

djup beskrivning av sina tankar kring musikalisk kunskap och musikaliskt lärande.  

Syftet med denna text är inte att presentera eller föreslå konkreta och specifika 

metoder för musikundervisning. Tanken är i stället att presentera ett underlag att 

kunna reflektera kring i förhållande till sin egen praktik, baserat på personliga 

erfarenheter och förutsättningar. Det finns dock en sak som jag vill betona, och det 

är vikten av kommunikation, dialog och öppenhet. Denna övertygelse grundas inte 

enbart på den beskrivna forskningsstudien, utan också på den typ av situation som 

beskrivs i inledningen av detta kapitel. Där var kommunikationen nyckeln som kunde 

föra oss båda vidare, och det har gjort mig medveten om att också jag som lärare kan, 

och behöver, lära mig. Här har tidigare forskning, och i mitt fall Deweys pragmatiska 

filosofi haft stor betydelse.  

Viktigt är också att betona att det som i denna undersökning har varit mina 

aha-upplevelser kan mycket väl vara någon annans jaha-upplevelser. Då jag berättade om 

arbetet med och innehållet i min forskning för min vän gitarristen och musikläraren, 

tittade han på mig och sa i sin vanliga, något barska stil: ”Äh! Det där vet man ju 

redan”. Han ifrågasatte alltså vikten av att ställa frågan om vad musikalisk kunskap 

och lärande är, eftersom det redan är känt. Andra kommentarer och reflektioner jag 

fått i samband med presentationer av min forskning har berört lärares förmåga att 

utifrån sin yrkeserfarenhet ”känna av” en situation, och därmed kunna avgöra på 

vilket sätt man kan agera. Dessa avgöranden bygger dock inte alltid på ett 
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erfarenhetsutbyte med eleverna, utan på beslut baserade på lärares egna reflektioner. 

I min mening har och utvecklar vi lärare en förmåga att kunna ”läsa av” elever och 

en undervisningssituation, något som vi också ska ta fasta och lita på. Jag är 

övertygad om att denna reflektion och ett övervägande kan stämma överens med 

elevens egen uppfattning och upplevelse av undervisningen. Vad jag vill påvisa är 

dock att lärare, genom att föra en dialog med elever, har en möjlighet att få veta om 

en känsla är riktig – även om ett sådant förfarande inte kan ses som en garanti för att 

eleverna verkligen uttrycker vad de upplever. Genom delaktigheten det innebär att 

föra en dialog kan lärare på det sättet utveckla sin kompetens, samtidigt som eleven 

får en möjlighet att fördjupa och utveckla sin egen reflektionsförmåga. 

Utifrån Deweys och pragmatismens syn på lärande, behöver den lärande reflektera, 

agera och interagera för att lärande och meningsskapande ska kunna ske. Detta 

innebär att undervisning behöver utgå från relationen och balansen mellan krav och 

intresse, och att lärare – för att kunna uppfylla detta – behöver veta och förstå vilka 

dessa krav och intressen är, vad de innebär för eleverna och därigenom för 

undervisningen.94 Samtidigt som eleverna i den här undersökningen upplever att det i 

skolan finns en balans mellan vad de ”måste” kunna och vad de önskar och vill lära 

sig, uttrycker samtliga också en ovana att i skolan formulera sig kring kunskap och 

lärande i musik. De är medvetna om att de har, och uttrycker också en uppfattning, 

men upplever samtidigt att de i skolan aldrig ombetts att föra fram eller reflektera 

kring denna.  

Vad som är nytt för en elev kan vara känt sedan länge för en lärare, eller vice 

versa. Detta nya, okända – med tanke på Deweys betoning av kommunikationens 

betydelse 95 – innebär att lärare på något sätt behöver komma i kontakt med elevers 

begreppsliggöranden. Kommunikation som förutsättning för lärande kräver ett 

gemensamt språk, något som i sin tur ställer krav på en öppenhet i form av ömsesidig 

nyfikenhet och en vilja att lyssna uppmärksamt – att förstå den andra.96 I min 

tolkning uttrycker eleverna i den här undersökningen att en dialog där motstånd och 

olika uppfattningar läggs i dagen hjälper dem att utveckla sin självständighet i fråga 
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om lärande, det vill säga att kunna möta och använda motstånd som en grund för 

utveckling och meningsfullt lärande.  

 

Vidare läsning 

John Deweys filosofi om kunskap och lärande utgör den teoretiska grunden för det 

arbete som presenterats i detta kapitel. Han har haft en stor betydelse bland annat för 

den svenska skolans utveckling, och utgivet på svenska finns bland annat Demokrati 

och utbildning (1916), som kommit att bli en av hans mest betydelsefulla böcker. En 

sammanställning av andra texter om skola och utbildning under titeln Individ, skola och 

samhälle – Utbildningsfilosofiska texter (Dewey, 2004) har gjorts av Sven Hartman, Ulf P 

Lundgren och Ros Mari Hartman. I den finns dessutom förord, inledning och 

löpande kommentarer som ger en god översikt av Dewey och hans betydelse för 

skola och utbildning. För den som vill bekanta sig med hans mer renodlat filosofiska 

texter kan nämnas Art as experience (1935) och Experience and nature (1958).  

Denna text är främst baserad på del två av analysen från mitt forskningsprojekts 

resultatdel. För den läsare som är intresserad av att veta mer om narrativ och narrativ 

analys, finns texter tillgängliga digitalt på Internet av bland andra Wayne D Bowman 

(exempelvis Why Narrative? Why Now? från tidskriften Research Studies in Music 

Education, nr 1, 2006) eller Katherine Kohler Riessman (exempelvis Narrative Analysis i 

publikationen Narrative, Memory & Everyday Life från 2005). 
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69  Dewey (1916/1997, 1934/2005, 2004) menar att vi lär genom att reflektera över de erfarenheter vi 
gör och genomgår, vad han på engelska beskriver som doing  och undergoing experiences . 
70 Se exempelvis Stålhammar (2004) och Green (2006). Det har tidigare genomförts två 
musikpedagogiska avhandlingsstudier med huvudfokus på elever på gymnasiets estetiska program: 
Maria Karlssons Musikelever på gymnasiets estetiska program – en studie av elevernas bakgrund, studiegång och 
motivation (2002), och Manfred Scheids Musiken, skolan och livsprojektet – ämnet musik på gymnasiet som en 
del i ungdomars identitetsskapande (2009). 
71 Kidd & Parshall (2000), Kitzinger (1994), Kosny (2003) 
72 Se exempelvis Dewey (1916/1997, 1934/2005, 2004). 
73 Bowman (2006), Clandinin (2006), Clandinin & Murphy (2009), Clandinin, Murray Orr & Pushor 
(2007), Kohler Riessman (2002, 2005) 
74 Uppsatsen, inklusive resultatdialogen (Nyberg 2011, s. 93-113), finns att läsa/ladda ner på 
http://www.diva-portal.org.  
75 Pragmatisk filosofi baseras på det holistiska och relationella, vilket innebär att helheten ses som 
större än summan av delarna och att inget kan beskrivas enskilt, fjärmat från sin kontext. Dewey 
använder och utvecklar i sin teori om lärande begrepp som handling, mening, värde och det tidigare 
nämnda erfarenhet.  
76 Se exempelvis Art as experience (Dewey 1934/2005). 
77 Westerlund (2002) 
78 Beskrivningarna fanns ursprungligen med i elevernas enkätsvar och sammanställdes sedan i ett 
intervjuunderlag. Alla deltagande elever har alltså fått ta del av, och reflektera kring dessa tre delar av 
musikalisk kunskap. 
79 Se också Karl Asps kapitel i denna antologi, där han problematiserar musikundervisning i relation 
till begreppen scientia (latin, ung.”vetande”) vilket motsvarar teoretiska inslag i musikundervisningen, 
och ars (latin, ung. ”konst”, ”kunnande”) som motsvarar en mer praktisk tillämpning. 
80 Dewey menar att handling inte enbart ska relateras till det syn- eller hörbara, utan också till tänkande 
och reflektion. Hans filosofi kan enkelt uttryckt sammanfattas som intelligent action (Hartman, 
Lundgren & Hartman, 2004), något som Dewey använder som representation för att tanke och syn- 
och hörbar handling ”bör ses som ett, eller stående i dialektiskt förhållande till varandra” (ibid., s. 16-
17).  
81 Jämför Deweys tankar om intelligent action. 
82 Dewey (1916/1997, s. 328) 
83 Moira von Wright (2007) betonar vikten av att begreppet handling ses som annat än enbart märkbar 
rörelse. Vad som uppfattas som passivt för en åskådare kan för den observerade innebära ett stort 
mått av aktivitet, och i lärandesituationer kan det därför ske en stor aktivitet internt som inte är synlig 
eller märkbar för omvärlden. Pragmatismens fokus på vad hon beskriver som public action är enligt von 
Wright en av orsakerna till att tystnad och vila, något som kan tolkas som inaktivitet, sällan 
uppmärksammas i utbildningssammanhang. Den finske musikern, pedagogen och forskaren Tapani 
Heikinheimo har i sin doktorsavhandling Intensity of Interaction in Instrumental Music Lessons (2010) 
undersökt lärares och elevers meningsskapande och upplevelse av aktivitet i undervisning. Han påvisar 
att lärare och elever inte alltid upplever hög grad av intensitet samtidigt. Detta, menar han, utmanar 
uppfattningen att en lektion som upplevs som effektiv vad gäller elevers lärande alltid har ett stort 
mått av läraraktivitet, och att lärares upplevelse av intensitet ska få ett gensvar i form av en för läraren 
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märkbar reaktion hos eleven. Det som fångar elevens intresse under en lektion är inte heller alltid det 
som varit lärarens avsikt – något som i hög grad legat till grund för mitt eget forskningsintresse. 
84 Motstånd är enligt Dewey (1916/1997, 1934/2005, 2004) en förutsättning för att kunna växa som 
människa. Jämvikt och balans i livet uppstår enligt Dewey inte mekaniskt eller genom inaktivitet, utan 
genom och på grund av spänning. Att undvika motstånd genom att följa redan upptrampade stigar, 
färgade av vana och rutin, är att följa minsta motståndets lag. Att möta ett upplevt motstånd visar 
vilka val vi kan göra och vilka möjliga vägar vi kan gå, och grunden till vår utveckling finns i de 
erfarenheter vi då gör. Motstånd är därför enligt pragmatisk filosofi inte synonymt med hinder. 
85 Dewey (1916/1997, 1934/2005) 
86 Jämför Dewey (1916/1997, 1934/2005) 
87 Vilket också Dewey (1916/1997, 2004) betonar. 
88 Dewey (1916/1997, 2004) 
89 Dewey (2004) beskriver skillnaden mellan action och intelligent action som följande: ”När man 
överbetonar aktivitet som ett syfte i stället för intelligent aktivitet, leder det till att man tror att frihet är 
lika med att man omedelbart kan verkställa sina impulser och önskningar. Denna syn på friheten 
rättfärdigar man genom att blanda ihop impulser med syften [men] det finns inte något syfte om inte 
ett omedelbart verkställande skjutits upp tills man kan förutse vilka konsekvenserna blir om impulsen 
förverkligas – ett förutseende som är omöjligt utan observation, information och bedömning.” (s. 202-
203)  
90 Deweys pragmatiska filosofi baseras på det holistiska och relationella: helheten ses som större än 
summan av delarna och att inget kan beskrivas enskilt, fjärmat från sin kontext. Kärnan i Deweys 
filosofi kan därför förenklat sägas bestå av två kategorier: individen och det sociala sammanhanget (se 
exempelvis Hartman, Lundgren & Hartman, 2004) . 
91 Se exempelvis Dewey (1934/2005, 1958), Westerlund (2002) och von Wright (2000).  
92 Dewey (2004 s. 53) 
93 Dewey (1916/1997, 2004) 
94 Dewey (1916/1997, 1934/2005, 1958, 2004) 
95 Dewey (1958) 
96 Nyberg & Ferm Thorgersen (2011) 
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KAPITEL SEX 

Algoritmisk komposition som verktyg för musikaliskt 

lärande - Musikalisk Begreppsutveckling och 

Meningsskapande 

Peter Falthin 

 

”Det började med en fråga”, så inleds många berättelser om doktorandprojekt. 

Berättaren vill förmedla bilden att forskningsfrågan är något som uppstått i en 

praktik och som forskaren levt med i många år för att slutligen komma till insikt att 

det krävs en forskargärning för att lösa problemet. För min del, var det inte alls så. 

Jag hade inte en färdig forskningsfråga som pockade på ett svar utan började med att 

inventera mina olika undervisningssituationer och ämnen och gjorde listor och små 

synopsis till möjliga uppslag. Däremot fanns det många metafrågor, alltså frågor om 

vad det innebar att bedriva pedagogisk forskning i musik, vilka områden som kunde 

täckas in på vilka sätt och inte minst viktigt, hur koderna såg ut i denna förborgade 

värld. Småningom växte ett forskningsprojekt fram i brytpunkten mellan arbetet med 

litteraturen om lärandeteorier, kognitiv psykologi och semiotik å ena sidan och mina 

praktiska erfarenheter från kompositionsundervisning å den andra.  

Men ett doktorandprojekt handlar inte bara om att göra en studie och skriva 

en avhandling, det får man nästan klara i förbifarten. Forskarstudier innebär en 

omstöpande process på en mängd plan med kurser, konferenser, artikelskrivande och 

framför allt en massa doktorandkollegor vars texter man ivrigt läser och 

kommenterar. Under doktorandtiden är det så många parallella utvecklingsprocesser 

igång att hela ens tankevärld förändras; sättet man tänker på språk och formulerar 

sig, hur man förstår det man läser och hör både inom forskarvärlden och i vardagen, 
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hur man tolkar sammanhang och kontexter. För mig hade också forskarstudierna 

stor inverkan på hur jag arbetade pedagogiskt.  

Allt detta innebar för det forskningsprojekt som vi ska få läsa om i följande 

avsnitt, att det förändrades ganska mycket under resans gång. Plötsligt dyker nya 

saker upp i litteraturen eller i empirin som liksom knuffar projektet i en ny riktning. 

Eller så får man inte reda på det man hade tänkt sig men man får veta något annat 

kanske lika viktigt. Utan att ha studerat saken på ett vetenskapligt sätt tror jag att det 

är få doktorandprojekt som bildar en rak väg mellan frågeställning och resultat. Min 

studie skulle ha fokus på elevernas lärandeprocesser och dessa delar finns förvisso 

där, tydligt framskrivna men lika viktigt har varit den metodutveckling som också 

finns med, mer under ytan och integrerat i strukturen. De metoder jag började 

utforma för denna studie har jag sedan fortsatt att utveckla, förbättra och arbeta med 

i flera följande forskningsstudier. Metodutvecklingen gav på så sätt dynamiska 

resultat som kunde leva vidare på ett mer direkt sätt än de empiriska resultaten.   

Forskningsfrågorna och resultaten är kärnan i forskningen. De måste vara väl 

strukturerade, relevanta och vederhäftiga i någon mening. Men det kan vara väl så 

intressant att läsa en doktorandtext för dess detaljer, hur den bidrar till det 

gemensamma kunskapsbygget och hur den placerar in sig i en forskningstradition 

genom begreppsanvändning och litteraturreferenser, som att bara söka resultaten. Att 

forska är helt igenom en kollektiv gärning där varje studie utgör en pusselbit, även 

om doktoranden står ensam med ansvaret vid projektets slut och disputation. 

 

Inledning 

I denna studie får vi möta några elever i musikutbildning på gymnasienivå som 

använder algoritmiska metoder för att komponera musik med digitala verktyg. 

Studien följer hur eleverna tillägnar sig verktygen, lär sig ett för dem nytt sätt att 

tänka och planera komposition samt hur de använder de algoritmiskt genererade 

materialen till att utveckla sin kreativa repertoar. Algoritmisk komposition innebär att 

vissa beslut och processer i kompositionsarbetet överlåts till en algoritm; en formell 
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princip, vilken ofta men inte alltid utförs av ett datorprogram. Det är möjligt att helt 

överlåta utförandet av kompositionen till en algoritm. Kompositionsarbetet flyttas då 

till designen av algoritmen. Betydligt vanligare är dock att algoritmer används i någon 

del av kompositionsprocessen, vilket var fallet i detta projekt.  I projektet 

introducerades deltagarna i att arbeta med ett programmeringsverktyg 

(Max/MSP/Jitter) som är konstruerat för musik och grafik, och de fick pröva 

metoder att komponera med regelstyrning och slumpgeneratorer som de inte kände 

till tidigare. Arbetssättet ställer krav på att tänka musik på en aggregerad nivå och i 

termer av utfallsrum snarare än definitiva musikaliska gestalter. Det handlar om att 

styra och samordna olika generativa processer för att skapa rådata för musikaliska 

parametrar (tonhöjd, rytm, klang etc) som sedan bearbetas och redigeras manuellt till 

färdig musik. Mer om det i senare avsnitt men eleverna fick alltså börja komponera 

med för dem helt nya metoder och först mot slutet av projektet fick de använda 

metoder och verktyg de var vana vid.  

Under tiden studerade jag elevernas lärandeprocesser. I fokus är 

begreppsbildningsprocessen och dess olika stadier som de beskrivits av Lev 

Vygotskij; hur kunskaper utvecklas från perceptuellt betingade, synkretistiska97 och 

absoluta, mot dynamiska, strukturerade och integrerade i ett systematiskt 

kunskapande. Vetenskapsteoretisk grund för studien utgör Semiotik och 

Kulturhistorisk teori. Dessa kommer inte presenteras närmare här utan finns 

beskrivna i Nordisk Musikpedagogisk Forskning Årsbok 13, 2011, där denna studie 

presenteras i sin helhet, eller i min licentiatavhandling Goodbye Reason Hello Rhyme. 

Den senare är en sammanläggningsavhandling som består av två artiklar med 

empiriska undersökningar om kompositionslärande (varav den ena ligger till grund 

för detta kapitel) och en inledande teoretisk kappa. Ytterligare hänvisningar finns 

bland litteraturtipsen i slutet av kapitlet.  

Idén som ledde till denna studie utgår från att begreppsliga strukturer inte är 

förbehållet språket utan gäller alla former av kvalificerat lärande. Begreppslig struktur 

med en kärna av principiell generalisering som bas för specifika tillämpningar eller 



154 

uttryck, finns i alla uttrycksformer. Varje improvisatör som inför en musikalisk 

struktur ser ett antal olika möjligheter där varje val ger konsekvenser för 

fortsättningen, utövar begreppsligt tänkande. Begreppslighet fungerar både mellan 

olika representationsformer såsom språk, musik, bild etc. och inom en given 

representationsform. Det är bland annat det musikaliskt begreppsliga tänkandet som 

musikteoretiska analyssystem sökt att fånga och ge en språklig gestaltning. 

Musikteoretiska system utgör förvisso ett universum av tolkningsmöjligheter men 

inget enskilt system kan slutgiltigt slå fast en tolkningsram. Det innebär med 

automatik att inte heller musik i klingande form kan härbärgera hela den musikaliska 

meningspotentialen.  

 

Inommusikalisk begreppsutveckling - Studiens syfte och 

forskningsfråga 

Det övergripande syftet med studien är att bidra till att skapa en ökad och mer 

differentierad kunskap om meningsskapande och begreppsbildningsprocesser i 

musikaliskt tänkande och komponerande. Som stödprocesser i det arbetet finns 

följande delsyften: 

• Att skapa verktyg och språkliga begrepp för att bättre förstå och beskriva 
musikaliskt meningsskapande och musikalisk begreppsutveckling som 
forskningsobjekt 

• Att skapa en ökad förståelse för hur meningsskapande i konstnärliga 
processer och i lärandeprocesser samverkar vid musikaliskt lärande  

• Att skapa pedagogiska verktyg för att arbeta med dessa processer i reella 
lärandesituationer, ur lärar- såväl som elevperspektiv  

Projektets forskningsfråga är: Hur gestaltar sig den musikaliska 

begreppsbildningsprocessen hos två musikstuderande som tillägnar sig nya kunskaper 

och metoder för komposition?  

Undersökningen gäller alltså begreppsligt tänkande i musik till skillnad från 

språkliga begrepp om musik, även om det senare är en viktig biprodukt med betydelse 
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för utvecklingen av de musikaliska begreppens abstraktionsnivå men även för den 

vetenskapliga dokumentationen.  

 

Mångsidiga problem kräver mångsidiga data - Studiens upplägg 

Studien bygger på en kvalitativt anlagd empirisk undersökning genomförd i en 

autentisk undervisningssituation inom ramen för en kurs i arrangering och 

komposition vid ett musikestetiskt program på gymnasiet. Kvalitativ forskning är inte 

ägnad att ge generaliserbara svar eller lösningar på vetenskapliga problem, utan är 

snarare till för att kvalificera frågeställningarna. Följaktligen arbetar studien med 

öppna och dynamiska frågeställningar och en strävan att på ett 

grundforskningsmässigt vis kartlägga och nyansera de studerade 

begreppsutvecklingsprocesserna.  

De empiriska undersökningarna bygger på flersidiga data insamlade genom 

observation av både arbetsprocesser och de framväxande kompositionerna samt 

genom intervjuer. I observationerna var det viktigt att ta reda på hur deltagarna 

förhöll sig till uppgifterna och verktygen, hur deras musikaliska tänkande påverkades 

och utvecklades vartefter de tillägnade sig de nya kunskaperna, verktygen och 

tänkesätten, men också hur deras arbetsprocess på väg dit såg ut och hur de nya 

kunskaperna och perspektiven manifesterades i kompositionerna. Detta krävde två 

olika typer av observation. Dels observerades deltagarna medan de arbetade med 

projektet; vad de gjorde, vad de frågade om och vilka tankar och känslor de gav 

uttryck för.  

Den andra typen av observation gällde de framväxande kompositionerna. Allt 

kompositionsarbete skedde vid dator och deltagarna blev ombedda att spara kopior i 

olika stadier av kompositionsarbetet. Processen i dessa kompositioner i vardande 

utgjorde objektet för denna andra typ av observation. De färdiga kompositionerna 

blev sedan föremål för ingående analys. I dessa, var tanken, manifesteras 

lärandeprocessens uppnådda resultat och den konstnärliga tillämpningen av de nya 

kunskaperna.  
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En tid efter projektets avslutande genomfördes intervjuer med deltagarna. 

Intervjuerna var ägnade att synliggöra deltagarnas intentioner och hur deras 

upplevelser av lärandeprocessen och det konstnärliga meningsskapandet gestaltade 

sig. Dessa datainsamlingsmetoder kompletterade varandra och gav sammantaget en 

bild av meningsskapande och begreppsbildning som inte skulle kunna erhållas med 

bara en metod.  

 

KKomponerande gymnasis ter 

Två gymnasieelever i ett musikprogram deltog i studien. Jag har kallat dem för W och 

M. En tredje deltagare föll bort på grund av sjukdom och kunde inte fullfölja 

projektet. Dock är de processer som studien gäller så omfattande och komplexa så 

att redan två deltagare genererar stora mängder data. Resultaten från kvalitativt 

anlagda studier är inte statistiskt generaliserbara varför varken antalet deltagare eller 

representativiteten i urvalet är relevanta överväganden. Fokus ligger istället på att 

differentiera och nyansera problemområdets frågeställning. Respondenterna var 

därför strategiskt utvalda på grundval av att de har ett starkt intresse och fallenhet för 

komposition. De har i förhållande till sin ålder även en bred erfarenhet av att 

komponera och kan röra sig inom olika stilar men har inte tidigare arbetat med de 

tekniker som introducerades i föreliggande projekt.  

Det finns sedan tidigare ganska många studier om barn, till och med små 

barn som komponerar men studier av kompositionslärande på avancerad nivå och 

med äldre ungdomar och vuxna är betydligt mer sällsynta. Det gjorda urvalet fyller 

därför funktionen att komplettera forskningen på ett område som är relativt lite 

beforskat. Studier på avancerad nivå kan också ge underlag för att studera 

förhållandet mellan musikaliskt meningsskapande i konstnärligt skapande och 

lärande. Det är dessutom min erfarenhet som lärare i komposition att utvecklingen 

under gymnasietiden är särskilt dynamisk; det är för många det första mötet med 

musikutbildning på allvar.  
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UUppgi f t en:  Att använda algor i tmisk komposi t ion för  at t  utv idga s i t t  kreat iva 

tänkande 

I denna studie introducerades respondenterna för algoritmisk komposition. 

Uppgiften var särskilt designad för forskningsstudien men gjordes samtidigt till ett 

moment i kursen Arrangering och Komposition (MUPR1201, LPF 94). Eleverna fick 

lära sig förstå, återskapa och till sist omforma musikaliska algoritmer för komposition 

med olika kombinationer av slumpgeneratorer som bärande inslag.  

Som en utgångspunkt erbjöds respondenterna ett antal algoritmer utformade 

(av mig) i Max/MSP/Jitter som är en grafisk programmeringsmiljö konstruerad för 

musik. I ett första steg lärde de sig algoritmernas uppbyggnad och funktion genom 

att tillämpa dem och därvid ändra på slumpgeneratorernas gränsvärden. Därefter 

skulle de reproducera de givna algoritmerna och slutligen bygga om eller kombinera 

dem efter eget skön.  

I nästa skede spelade de in algoritmernas produkter i ett sequencer-program 

(Logic Pro) för vidare manuell bearbetning. Så länge algoritmernas slumpgeneratorer 

arbetade var alltså not- och rytmströmmarna dynamiskt föränderliga inom givna 

gränsvärden, men i sequencer-miljön var de fixerade. Idén var att respondenterna 

skulle lyssna på, lära sig och värdera det algoritmiskt genererade materialet. Därefter 

skulle de modifiera och arrangera det tills dess de upplevde att de hade skapat en 

musikalisk meningsfull komposition. Genom den processen var det tänkt att de 

algoritmiska metoderna skulle bidra till att utveckla respondenternas kreativa 

repertoar, deras inommusikaliska begreppsapparat.   

 

Hur gi ck undersökningarna t i l l?   

Arbetssessionerna observerades med en explorativ ansats; det vill säga 

förutsättningslöst, utan ett i förväg uppgjort formulär. Målet var att följa 

begreppsutvecklingsprocessen och strategin för observationerna var att betrakta allt 

som utspelades som möjliga manifestationer av begreppsutvecklingsprocesser. 

Detsamma gällde observationer av datafiler under arbete och av de färdiga 
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kompositionerna. Intervjuerna var explorativa till dels och tematiska till dels. 

Intervjuavsnitt om elevernas meningsskapande och kontextualisering av de nya 

kunskaperna var övervägande explorativa medan frågor som anknöt till 

begreppsbildningsprocessen eller till speciella tilldragelser i observationsmaterialet var 

tematiskt ordnade.  

Observationerna består av fältanteckningar om elevernas arbete med 

uppgifterna och kompositionsprojekten samt av analys av datafiler som eleverna har 

sparat under resans gång. Dessa datafiler kan läsas som en sorts protokoll i syfte att 

avtäcka arbetsprocesser, och som ljudfiler för att analysera de klingande resultaten. 

 

AAnalys 

Analysen av det samlade datamaterialet bygger på tolkning av deltagarnas 

begreppsbildningsprocess och tänkande. När det i resultatredovisningen nedan står 

beskrivet om deltagarnas tänkande eller statusen i deras begreppsliga utveckling avser 

det en tolkning av sammanlagda observations- och intervjudata. Det finns inga kända 

metoder att säkerställa vad eller hur en människa tänker utan detta handlar om 

tolkning och forskarens förståelse av data i ljuset av den valda teoribildningen, i detta 

fall kulturhistorisk teori. Centralt i kulturhistorisk teori är att följa begreppens 

historiska utveckling över tid. Högre psykologiska funktioner kan endast förstås i 

perspektivet av deras historiska utveckling och kulturella kontext.   

Överlappande data från de olika insamlingsmetoderna har triangulerats för att 

se i vilka stycken de stärker, kontradikterar och kompletterar varandra. Detta har 

gjorts som en del av analysen men inte för att verifiera resultat. Data kan ha giltighet 

även om det endast representeras i ett av de tre insamlingssätten och kanske till och 

med motsägs av andra data. Jag har alltså inte tillgripit några generella principer för 

t.ex. verifiering och falsifiering98 utan använt olika data som en breddad bas för 

tolkning av meningsskapande och lärprocesser.  

Analyserna av musikexempel utgår delvis från vad deltagarna sagt under 

sessionerna och vid intervjun men är inte begränsade till detta. Det ligger i sakens 
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natur att även aspekter som inte verbaliserats eller kanske ens medvetandegjorts är 

intressanta att studera ur begreppsbildningsperspektiv.  

 

Resultat 

Resultaten från studien presenteras i två delar. Den första delen följer översiktligt 

eleverna genom processen. Några intervjucitat är inklippta på ställen där jag bedömer 

att de passar. Intervjuerna gjordes en tid efter projektet så citaten representerar inte 

reflektioner i stunden utan ska ses i perspektivet av återblickar på ett genomfört 

projekt. Resultatdelens andra avsnitt omfattar referat och analys av de färdiga 

kompositionerna.  

Några av de resultat som framkommit visar att det går att förstå musikaliskt 

kompositionslärande och även i viss mån mer allmänt, musikalisk förståelse och 

tänkande i musik, analogt med språkliga begreppsutvecklingsprocesser. Det finns 

likheter såväl som skillnader mellan lärprocesser och begreppsbildning i musik och 

språk. Den viktigaste parallellen för denna studies vidkommande gäller att 

begreppsutvecklingsprocessens stadier verkar vara desamma vid musikaliskt som vid 

språkligt lärande. 

 

PProcessen 

Det första mötet med kompositionsalgoritmerna lämnade respondenterna 

desorienterade och undrande över hur dessa skulle kunna bli till verktyg för dem att 

göra musik med. De allra första algoritmerna producerade slumpvisa tonföljder i en 

jämn rytmisk ström, med en konstant styrkenivå. Dessa slumpvisa tonföljder 

spelades av ett samplat pianoljud. De enda parametrar som gick att styra var urvalet 

av tonhöjder, vilket kunde göras genom att ändra gränsvärdena för slumpgeneratorn 

eller att ändra register genom att addera en konstant till de slumpade tonernas 

nummer och att ändra tempo.  

Intervjuare (I): Vad var din första känsla när vi började arbetet?  
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Respondent (W): Det verkade väldigt svårt att sätta sig in i och jag tyckte att det var svårt 

att applicera på mina idéer. 

En av deltagarna frågade om det vore möjligt att göra differentierade rytmer, vilket 

blev startskottet till nästa steg i processen. Det var den första utsagan inom ramen 

för projektet som vittnade om en musikalisk ambition. Den tanken innebar att eleven 

gått från att uppleva algoritmen som något ogripbart; en tonspruta utan mål eller 

mening, till att börja tänka på vad som fattades för att den skulle kunna ge 

musikaliskt meningsfulla strukturer. En utveckling från en direkt och sensorisk 

upplevelse till att börja operera med förutsättningarna; från ett perceptuellt och 

synkretistiskt stadium till ett komplext tänkande med begynnande kognitiva strategier 

och målsättningar.  

Som svar på frågan introducerade jag eleverna i några algoritmer som på olika 

vis underdelade metro-objektets puls. En av dessa delade pulsslagen i fyra och 

slumpade ut olika multipler av detta tal med effekten att utöver metro-objektets puls 

kunde den ge rytmer med dubbla och fyrdubbla hastigheten, vilket gjorde att den 

automatiskt varierade mellan fjärdedels-, åttondels- och sextondelsnoter, om 

pulsslagen motsvarade fjärdedelsnoter. De andra algoritmerna hade en struktur där 

underdelningen kunde varieras mellan två och sju i grundutförandet (vilket även gick 

att utöka) alltså från åttondelsnoter till sextondelsseptoler. 

Underdelningskoefficienten kunde bara ändras vid pulsslagen. Med hjälp av 

en särskild densitetsparameter som ersatte slumpvis valda toner med pauser kunde 

rytmerna differentieras och strukturerna förtätas eller glesas ut. Samtidigt som de 

rytmiska algoritmerna tekniskt sett var svårare för eleverna att genomskåda och 

förstå, bidrog de till tydligare musikaliska meningserbjudanden.  Men de nyväckta 

musikaliska ambitionerna ledde också till nya problem. Det visade sig snart att 

generativa algoritmer inte enkelt kan underordnas ett linjärt kompositoriskt tänkande. 

De förutsätter ett metaperspektiv när deltagarna bestämmer ramfaktorer för vilka 

musikaliska händelser eller utvecklingar som ska vara möjliga. Elevernas invanda sätt 

att planera ett musikaliskt flöde utmanades av algoritmernas logik som krävde ett mer 
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holistiskt perspektiv och en förståelse för möjliga utfallsrum snarare än för specifika 

utformningar. Det är i dialektiken mellan dessa två tänkesätt som den nya 

begreppsligheten förväntas växa fram.  

(I) Vilka musikaliska idéer och mål hade du när du jobbade med algoritmerna? 

I vilken grad lyckades du förverkliga dem?  

(W): Jag hann inte jobba med projekten så mycket som jag hade hoppats, men jag fick 

ändå en känsla för vad man kan göra med slumpgeneratorer och dess möjligheter. 

I detta skede präglades ännu det musikaliska tänkandet av en associativ och lite 

rapsodisk karaktär. Eleverna såg på detaljnivå förbindelser mellan det egna 

musikaliska tänkandet och algoritmernas möjligheter, men hade ännu inte 

överblicken och förmågan att hålla kvar eller genomföra en tankegång och samtidigt 

förstå dess konsekvenser. Med Vygotskijs terminologi kan eleverna sägas operera 

med associativa komplex där förbindelserna mellan begreppens objekt är tillfälliga och 

rapsodiska. I detta skede vilar förståelsen på perceptionen och den omedelbara 

upplevelsen, enligt teorin. Fokus för uppmärksamheten skiftar och uppfattningen av 

objekten och deras relationer ändras med skiftande fokus. 

I nästa steg av kompositionsprojektet fokuserade vi på klangen. Först byggde 

vi tillsammans ett mjukvaru-instrument; en synthesizer. Denna kom dock aldrig till 

användning i kompositionsprojektet utan genomfördes som en lärarledd övning med 

syfte att bredda förståelsen av potentialen i programmeringsverktygen och ge 

eleverna tillfälle att öva på tekniken. I kompositionsprojektet kopplade vi istället 

algoritmernas MIDI-strömmar till ett annat program med fler och mer sofistikerade 

instrument. Därmed började de slumpgenererade ton- och rytmföljderna alltmer att 

likna musikaliska gester vilket satte igång den musikaliska fantasin hos deltagarna. 

Med parametrarna tonhöjd, tempo, rytm och klang blev det musikaliska 

meningserbjudandet tillräckligt starkt för att deltagarna skulle börja försöka realisera 

musikaliska intentioner genom algoritmerna; att komponera med algoritmer. 
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Fortfarande skedde arbetet på försöksnivå, tentativt och prövande och relationen 

mellan musikaliska avsikter och utfall var otydlig. Lärandesituationen kan jämföras 

med Vygotskis diffusa komplex där det finns logiska band och strukturer inom 

begreppsligheten men förståelsen av delarnas relation till varandra och till helheten är 

perceptuell och bygger fortfarande på direkta och sensoriska intryck.  

(I): Arbetade du med klangfärg? 

(M): Jag tror jag skapade kontraster med hjälp av nån distortionseffekt. Det var flera 

stämmor och en av dem skulle sticka ut, jag kände att de flöt ihop för mycket med 

varandra eftersom det var såhär med slump, så då tror jag att jag gjorde någonting med 

soundet för att få den ena stämman att kännas mer som någon slags melodi eller 

förstastämma. Jag tror jag lyfte fram den på något sätt med nån dist, eller bara att jag höjde 

volymen, jag vet inte. 

I det fjärde steget spelade deltagarna in algoritmernas strömmar av musikalisk 

information i ett sequencerprogram99 (Logic Pro) i form av MIDI. Därmed lämnades 

det algoritmiska stadiet och komponerandet övergick i en manuell fas i en miljö där 

deltagarna var hemtama och med verktyg de hade stor erfarenhet av. I de 

algoritmiska stadierna var ton-och rytmföljder olika varje gång algoritmen spelade. 

Väl inspelade i sequencer-programmet var de istället fixerade men kunde ändras med 

manuell redigering. Deltagarnas uppgift var nu att först lyssna in och skapa sin egen 

förståelse av de slumpgenererade materialens karaktär och egenskaper. Därefter 

skulle de med de verktyg som sequencer-miljön erbjöd, komponera musik utifrån 

dessa material.  

(I): När du sedan spelat in det här i Logic, vad ändrade du på då? Vilka parametrar ändrade 

du på?  

Respondent (M): Jag retrogradade. Jag dubblerade och transponerade upp så att det blev 

helt parallella stämmor i typ, falska intervall. Helt parallell stämföring i kvartstonsintervall.  

(I): Hur och hur mycket bearbetade du den slumpgenererade musiken?  
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(W): Ganska mycket. Jag bytte tonart och klippte i melodierna. 

Deltagarnas kunskapsnivå i sequencer-miljön var i allt väsentligt begreppslig. Även 

om det fanns många aspekter av tekniken som de inte behärskade, var deras kunskap 

så pass konsoliderad och strukturerad att de på egen hand kunde utveckla sina 

kunskaper också på dessa områden. Likaså det kompositoriska tänkandet föll nu 

inom ramen för vad de var vana vid och de kunde med lätthet förflytta sig både 

geografiskt och parametriskt i sina kompositioner i vardande. Fortfarande fanns en 

viss friktion i att grundmaterialet inte var en produkt av den egna musikaliska viljan 

vilket upplevdes både som en frustration och en stimulans. Det fanns en inbyggd 

paradox i arbetssättet i så måtto att anlitandet av algoritmer var avsett att vidga den 

egna kreativa repertoaren genom att generera lösningar som den komponerande inte 

själv skulle kommit fram till, samtidigt som det att förhålla sig till dessa genererade 

material i sig innebar en kreativ begränsning. Återigen framställs en dialektisk 

situation utifrån vilken det är tänkt att en begreppslighet ska kunna utvecklas. Nedan 

följer en kort resumé av respondenternas respektive kompositionsprocess. 

 

KKomposi t ionerna 

W:s arbetsprocess präglades av en strävan mot förenkling och renodling i det 

algoritmiska skedet som övergick i sin motsats i det följande manuella 

kompositionsarbetet. Detta motsatspar motsvarar tydligt begreppsbildningsteoriernas 

analytiska och syntetiska skeden. Hon utgick från en algoritm som var konstruerad 

för att producera trestämmig polyfoni, men reducerade den till att göra en enstämmig 

struktur. Utifrån denna enstämmiga melodis strukturella egenskaper, konstruerade 

hon så en syntax som blev vägledande för utvecklingen av hennes komposition, 

harmoniskt, rytmiskt och melodiskt. Efter ett inledande unisont temahuvud, startade 

en trestämmig kanon med insatser på samma intervall som temahuvudets första 

toner. Rytmiskt divergerade stämmorna mer och mer allteftersom satsen fortskred. 

Detta kan ses som ett exempel på hur en syntax utvunnits ur det algoritmiskt 
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genererade melodiska materialet och genomsyrat kompositionens olika dimensioner; 

melodik, harmonik och rytmik. 

M:s komposition var trestämmig även den men rytmiskt unison och där W:s 

komposition uppvisade en ökande rytmisk divergens hade M:s komposition istället 

en successiv transponering av två av stämmorna. Konstruktionen var sådan att alla 

tre stämmor spelade samma MIDI-fil på en sampler, men samplerns parametrar 

(bland annat stämningen) var automatiserade att ändras i realtid vilket resulterade i 

tre olika stämmor. Alla tre stämmor hade ett svällande ljud som lät lite som när ett 

ljud spelas upp baklänges.  

Stycket är byggt utifrån fem korta fraser som är varandras omvändningar och 

variationer på olika sätt. De tre första fraserna expanderar i register så att avsnittets 

högsta och lägsta ton återfinns i den tredje frasen. Fras fyra och fem expanderar igen 

i samma register som de första två fraserna, men är samtidigt dessas retrograd. Den 

sista frasen har en ton mer än de övriga vilket gör att den kan tolkas antingen som en 

utveckling av den fjärde frasen eller som en retrograd inversion av den första.  

Hela avsnittet spelades in på ett ljudspår och vändes bak och fram, och 

plötsligt lät de svällande baklängesljuden som klockspel(!) Stycket som helhet bestod i 

att dessa två varianter spelades två gånger vardera enligt schemat: [O;R;O;R]. 

I den manuella delen av komponerandet, när det genererade materialet var inspelat i 

sequencer-programmet, startade den kompositoriska syntesprocessen. Då 

expanderade kompositionerna i både omfattning och komplexitet. Ett uttryck för det 

var att de åter blev trestämmiga. Kompositionerna växte helt organiskt utifrån de 

generade materialen och ingenting blev tillagt som inte härstammade från dessa. Båda 

respondenterna använde traditionella kontrapunktiska tekniker för att skapa 

musikalisk mening. W använde kanon och imitationstekniker, men med inslag av 

variationstekniker, medan M arbetade med olika former av omvändningar och 

rytmisk skalning. M:s komposition innehöll mikrointervall och ett i praktiken steglöst 

föränderligt tonmaterial. Kanske spelade strukturen på det algoritmiskt genererade 
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materialet en roll i valet av kompositionsteknik: Båda deltagarna utgick från 

enstämmiga melodiska strukturer.  

  

Diskussion  

I det följande diskuteras resultaten i förhållande till semiotisk och kulturhistorisk 

teori. Dessa teorier presenteras inte i egna avsnitt inom ramen för denna text men de 

aspekter som tas upp kommenteras utförligt där de uppträder. Jag har valt den 

metoden för att jag hoppas att det ska göra teoriernas relevans för förståelsen av 

resultaten tydligare. En mer sammanhängande presentation av den teoretiska 

bakgrunden finns i originalartikeln som detta kapitel grundar sig på (Creative Structures 

or Structured Creativity) samt i den inledande kappan till min Licentiatuppsats Goodbye 

Reason Hello Rhyme (2011). 

 

BBegreppsutveckl ing  

Ett viktigt resultat från studien är att uppnådda konstnärliga mål inte alltid motsvaras 

av en fullbordad begreppsutvecklingsprocess. Möjligen accentueras denna aspekt i ett 

forskningsprojekt som detta när kompositionsprocessen är styrd av förutbestämda 

ramar och former. I båda elevernas kompositioner och kompositionsprocesser var 

det tydligt hur mötet mellan de nyvunna ännu ej fullt begreppsliggjorda kunskaperna 

och de konsoliderade och begreppsliga kunskaperna gav näring åt det kreativa arbetet 

och inverkade på resultatet. Begreppsbildningens faser fram till de senare komplexa 

stadiernas diffusa komplex och kvasibegrepp kunde följas i lärprocesserna. I 

kompositionsarbete är många begrepp i arbete samtidigt och det verkar som att det 

kreativa tänkandet gynnas av att omfatta begreppsbildningsprocesser i olika faser. 

Eleverna använde begreppslig kunskap till exempel i form av kunskaper i 

kontrapunktik för att få grepp på de algoritmiska strukturerna. Detta kan ses i ljuset 

av hur Vygotskij beskriver kreativa processer som att vi tar objekt från verkligheten 

och kombinerar dem på nya sätt. Det finns många beröringspunkter mellan 

Vygotskijs teorier om kreativa processer och de om begreppsbildningsprocesser 
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framför allt vad gäller växelverkan mellan analytiska och syntetiska skeden, men där 

begreppsutvecklingsprocessen fokuserar på kulturella och sociala aspekter så har 

teorierna om kreativitet mer fokus på individuella och syntetiska aspekter.  

Lärandeprocessen i projektet uppvisade många av de karakteristika som Vygotskij 

anger för den språkliga begreppsutvecklingsprocessen. En sådan parallell utgjorde 

processen att tillägna sig tankestrukturen bakom algoritmernas konstruktion. I 

processen med att demontera och remontera de föregivna algoritmerna, reducerade 

respondenterna komplexiteten i deras struktur och möjliga utfall. De från början 

enklaste algoritmernas meningserbjudande upplevdes som ogripbart. Istället föredrog 

respondenterna att utgå ifrån de lite mer komplexa algoritmerna som var kapabla att 

generera mer “musikliknande” strukturer, och reducera och förenkla dessa. Denna 

strävan att reducera och förenkla i utvecklingsprocessen mot begreppslighet är enligt 

Vygotskij typisk också för språkligt baserat lärande. Ett annat kännetecknande drag 

för begreppsutveckling som kunde avläsas i studien är processen att demontera 

befintliga begrepp och bygga de nya begreppen av redan strukturerade objekt.  

Bland likheter mellan musikaliskt och språkligt begreppsliggörande märks även en 

hierarkiskt organiserad struktur där mening skapas genom underliggande strukturer i 

form av syntax eller syntaktiska tendenser. En skillnad är att språk är monofoniskt 

och alltså måste göra våld på samtidiga tankestrukturer medan musik inte har den 

begränsningen. I studien visar sig denna skillnad i att den komplexitetsaxeln 

användes som ett medel för begreppsutveckling. Eleverna växlade fram och tillbaka 

mellan monofoni och flerstämmighet vilket kan ses som tecken på strävan efter ökad 

kontroll respektive kreativ utveckling; aspekter av analytisk och kreativ fas i 

begreppsutvecklingsprocessen.  

 

SSemiot ik – Musik och Språk 

Ett vanligt semiotiskt synsätt är att man delar upp begreppen i en paradigmatisk axel 

som sysslar med semantisk betydelse, det som är exklusivt och inte kan kombineras 

med andra begrepp, och en syntaktisk axel som handlar om meningsskapande och 
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hur tecken samverkar till att bilda meningsfulla enheter. I musik kan enskilda 

ljudhändelser fungera som paradigmatiska i den bemärkelsen att de kan vara 

signifikanta utan att vara meningsbärande. Mening får de i syntaktiskt samspel med 

andra ljudhändelser. Däremot utesluter inte enskilda musikaliska ljudhändelser 

möjligheten till andra samtida ljudhändelser på det sätt som det fungerar i språket. 

Semantisk betydelse är sällan lika viktig i musik som när det gäller språk vilket gör att 

skillnaden mellan paradigm och syntax inte behöver vara kategorisk såsom i språket. 

När W i studien använder melodiken från det algoritmiskt genererade materialet för 

att utveckla harmonik och rytmik för sitt stycke så skulle man kunna se det som att 

hon bygger en syntax utifrån paradigmatiska aspekter i det genererade materialet. Det 

hon gör är mer än att bara kombinera ihop paradigmatiska enheter; det är att 

utveckla syntax ur dessa enheters inre logik.  

Ytterligare en skillnad är att musik till skillnad från språk har immanenta 

kvaliteter som direkt återverkar på betydelsespektrum. Med semiotisk terminologi 

kan de flesta språkljud sägas ha ett symboliskt förhållande till de koncept de 

representerar medan det finns aspekter av musikaliska ljud som har ett ikoniskt 

förhållande till vad vi förstår med dem. Tydliga exempel på det senare gäller hur 

rumsliga fenomen såsom storlek och rörelser kan förstås genom musikaliska ljud och 

gester. Detta hindrar dock inte att man med musikaliska ljud kan skapa symbolisk 

representation, även om det begränsar flexibiliteten ifråga om vad en viss typ av ljud 

effektivt kan representera.  

Inom ramen för projektet ryms begreppsutveckling på flera olika plan och 

inom olika områden. Dels uppstår en teknisk begreppsutveckling som egentligen 

består av två olika processer. En handlar om att tillägna sig grunderna i 

programmeringsspråket och förstå algoritmernas uppbyggnad och funktion, den 

andra om att tänka musikstrukturellt på en övergripande nivå. Det senare går ut på 

att lära sig formulera musikaliska uttryck och strukturer i termer av parameterrum 

och utveckla en förståelse för hur olika sätt att arrangera styrningen av musikaliska 

parametrar ger olika utfallsrum. Tänkesättet innebär ett makroperspektiv på 
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komponerandet som kanske var den största utmaningen för respondenterna i 

studien, och presenterar därtill ett översättningsproblem då parameterrum och 

utfallsrum till stor del uttrycks med siffror i programmeringsspråket (vilket inte var 

en självklar representationsform för musikaliska entiteter i elevernas begreppsvärld). 

Vidare innebar det en begreppsutvecklingsprocess att lyssna in och arbeta med de 

algoritmiskt genererade strukturerna och slutligen ännu en 

begreppsutvecklingsprocess att skapa musik med utgångspunkt i de nyutvecklade 

begreppen i kombination med respondenternas befintliga och färdigkoncipierade 

begreppssystem. I det manuella kompositionsarbetet i sequencermiljön var 

förhållandet mellan tekniska och musikaliska verktyg mycket mer transparent och 

självklart än i arbetet med algoritmiska strukturer, vilket är tecken på hur olika långt i 

sina utvecklingsprocesser dessa begreppsstrukturer kommit.  

 

BBetyde lse  för  v idare forskning 

Metodutveckling är en viktig aspekt av detta forskningsprojekt. En tillbakablick på 

projektet ger vid handen att designen av kompositionsuppgiften fungerade väl för att 

provocera fram begreppsbildningsprocesser och göra dessa tillgängliga för ett 

studium ur kulturhistoriskt perspektiv. Flerstegsmodellen som introducerar något 

tidigare obekant och efterhand ökar komplexiteten för att till slut docka till befintlig 

kunskap fungerade i projektet som en yttre form för lärandeprocessen och hjälpte till 

att synliggöra de olika faserna i begreppsutvecklingsprocesserna. En svårighet var att 

hitta rätt nivå på utmaningarna; att förstå elevernas ZPD. Vid intervjuerna som ägde 

rum en tid efter kompositionsprojektets slut blev det tydligt att utveckling till följd av 

lärande inte sker under tiden arbetet pågår utan efteråt. Detta är en central poäng i 

Vygotskijs kulturhistoriska teori. Dessa intervjuer är därför inte att betrakta som 

redogörelser för arbetsprocessen utan som reflektioner över den och en del av den 

fortsatta begreppsbildningsprocessen.  

Det blev också tydligt att det för att studera så omfattande och komplexa 

processer som kompositionslärande behövs flersidiga data. De aktiviteter de 
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komponerande respondenterna gör speglas i de musikaliska resultaten som blir 

föremål för nya aktiviteter i en iterativ process. Därför måste dessa två aspekter 

förstås tillsammans. Datainsamlingen kan i detta avseende utvecklas vidare. 

Fältobservationer och sparade datafiler visade sig inte riktigt räcka till för att 

dokumentera de dynamiska och skiftande processerna. En naturlig utveckling av 

forskningsarbetet blir att använda videoobservation och screen-tracking vid fortsatta 

studier. Dessa kan då även användas vid den uppföljande intervjun för 

respondenterna att reflektera kring.  

 

Vidare läsning 

Några viktiga källor för mitt arbete har varit Vygotskij vars teorier om medvetande 

och lärande delvis finns översatta till svenska. I volymen Tänkande och Språk finns de 

ingående beskrivningarna av begreppsbildningsprocessen och dess olika stadier. 

Vygotskij lutar sig mot semiotisk teori i sina resonemang om språk och 

representation. Semiotik är lära om tecken, språkliga och andra, och många är de som 

skrivit om detta, även på musikens område. Till urkunderna brukar räknas Ferdinand 

de Saussures Cours du Linguistic Général som är postumt sammanställd på grundval av 

föreläsningsanteckningar.  

Bland de som utvidgat det semiotiska kunskapsfältet till olika 

uttrycksområden märks bland andra Roland Barhez Image, Music, Text, Roman 

Jakobson Poetik och Lingvistik, Günther Kress och Theo van Leuwen Reading Images – 

The Grammar Of Visual Design och Multimodal Discourse. Specifikt musiksemiotisk 

litteratur finns i riklig mängd, inte minst på området komposition, även om den 

kanske inte alltid rubriceras som sådan. Några jag valt att ta upp här är Jean Jaquez 

Nattiez Music and Discourse: Towards a Semiology in music, Dennis Smalley Spectro-

morphology and Structuring Processes och Spectromorphology: explaining sound-shapes, Lasse 

Thoresen, Andreas Hedman och Olav Anton Thommessen Form Building 

Transformations; An Approach to the Aural Analysis of Emergent Musical Forms samt sist 

men inte minst Trevor Wisharts fundamentala On Sonic Art.  
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Musikvetenskaplig och konstnärlig forskning om komposition har funnits länge, 

musikpedagogisk har till kommit lite senare. Av utrymmesskäl har jag valt att inte ta 

upp den litteraturen denna gång. Den som vill veta mer kan hitta referenser i den 

artikel som ovanstående text bygger på eller i min licentiatavhandling Goodbye Reason 

Hello Rhyme: A study of meaning making and the concept development process in music 

composition.  
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97 Vygotskij beskriver synkretistiskt tänkande som baserat på tillfälliga och perceptuella intryck. 
Synkretistiska komplex består av objekt utan inre logiska samband som bara råkar uppfattas i ett 
sammanhang. De är inte tillgängliga för abstrakt tänkande utan fungerar bara i stunden.  
98 Triangulering används ofta för att undersöka om data uppträder på flera sätt och därigenom dess 
giltighet kan styrkas eller ifrågasättas. I denna studie är triangulering använt på ett annat sätt och med 
syftet att visa på olika aspekter och nyanser av data samt ifråga om intervjuerna även för att inkludera 
utvecklingen som skedde efter projektets slut.  
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99 Ett sequencerprogram är ett datorprogram för att spela in, redigera och bearbeta ljud och musik i 
form av MIDI (Musical Instruments Digital Interface, ett protokoll för att kommunicera metadata för 
musik i digitala miljöer) eller Audio (inspelat och digitaliserat ljud). 
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KAPITEL SJU 

Guitar Hero som meningsfullt kommunikativt 

handlingsutrymme100 

Jens Ideland 

 

Men här Men härKonsolspelet Guitar Hero (GH) lanserades 2005. Grundidén är att 

spelaren med fem färgglada knappar och en låtsassträng på en gitarrliknande 

spelkontroll ska försöka träffa färgkodade ”pluppar” som strömmar fram på 

spelskärmen. Dessa ”pluppar” representerar i någon mån gitarrstämman i den oftast 

tunga rocklåt spelaren valt att ta sig an. Om spelaren lyckas med att träffa 

”plupparna” i rätt position på skärmen hörs gitarrstämman och hon eller han tilldelas 

poäng. Missade ”pluppar” gör i stället att gitarrstämman tystnar, poängen uteblir och 

till slut avbryts låten samtidigt som den fiktiva publiken buar. Spelet blev snabbt 

populärt och nådde stor spridning. Under några år sålde GH i massupplagor och ett 

antal nya versioner samt varianter för andra spelplattformar introducerades i snabb 

takt. Sedan senare delen av 2010 har dock försäljningssiffrorna fallit till så låga nivåer 

att ägarna Activision beslutat att lägga utvecklingen av nya versioner ”på hyllan”. 

Musikpedagogiska forskare har pekat på att en stor del av musikaliskt lärande 

sker utanför traditionella undervisningsmiljöer101. Att ”slölyssna” på musik eller att 

konsumera multimedia bidrar, genom vad Ericsson kallar förströdd tillägnelse, till 

kunnande om musik.102 Många av dagens musikelever har lagt mycket energi och 

fritid på att spela och bemästra GH, som i detta sammanhang framstår som en aktiv 

form av tillägnelse, med musiken och föreställningar om musicerande i fokus. Trots 

att forskning visar att skolbarn förhåller sig till GH i sina resonemang om musik och 

musikalitet103, samt att spelet påverkar vad som händer i svenska musikklassrum104, 
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har relativt lite forskning gjorts om vad GH-spelande erbjuder och innebär för unga 

människor.  

I studien Spela, leka eller låta bli: Guitar Hero som kommunikativ praktik för unga 

musiker105  är det övergripande syftet att bidra till en ökad förståelse av unga musikers 

förutsättningar för kommunikation (och därigenom lärande) i den kommunikativa 

praktik konsolspelet GH erbjuder.  

De sex huvudinformanterna är unga manliga studenter på gymnasiets 

estetiska program med musikinriktning. Deras tidigare erfarenheter av att spela GH 

eller andra data- och konsolspel varierar kraftigt. Samtliga är dock i sitt musicerande 

inriktade på pop- och rockmusik och har under någon period spelat elgitarr. Studien 

behandlar därför mer specifikt denna grupps möjlighet att i den digitala 

musikspelsmiljön uttrycka sig själva och sitt kunnande om i första hand musik, 

musicerande och digitala spel. 

Huvudmaterialet i studien utgörs av en videodokumenterad spelsession där 

informanterna turas om att med den gitarrlika spelkontrollen ta sig an gitarrstämman 

i GH. För att inte utsätta dem för en onödigt pressad situation genomfördes 

spelsessionen på en fritidsgård, utanför lärares och skolkamraters omedelbara 

inflytande.  

 

Ett multimodalt och diskursanalytiskt perspektiv  

Som teoretisk utgångspunkt i studien används det multimodala perspektiv som 

introducerats av Kress och van Leeuwen106. Denna utgångspunkt kompletteras med 

närbesläktade synsätt från socialsemiotik107, diskursanalys108, design för lärande109 

samt multimodal- och gaming literacy110. Sammantaget erbjuder denna teoretiska bas en 

möjlighet att analysera och förstå informanternas agerande i den kommunikativt 

komplexa GH-miljön.  

Mänskliga handlingar och produkter betraktas i detta perspektiv som 

kommunikativa, vilket gör att exempelvis bild, gester och musik såväl som 

traditionell text och tal ses som viktiga resurser för kommunikation och 
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meningsskapande. En viktig aspekt i denna syn på kommunikation är att individen, 

med hjälp av tillgängliga kommunikativa resurser, skapar tecken och mening utifrån 

sitt sociala intresse i den aktuella situationen. En konsekvens är att kommunikation 

betraktas som en form av arbete som i någon mån även innebär lärande.  

Med stöd i detta perspektiv betraktas och analyseras de handlingar 

informanterna utför under GH-sessionen som representationer av: individens 

diskursiva kunnande om situationen, individens förmåga att hantera tillgängliga 

kommunikativa resurser, samt individens sociala intresse i den aktuella situationen.111 

Agerande i spelkontexten kan även förstås som att informanten uttrycker vem han är 

och vad han gör i den aktuella situationen, och att han på så sätt artikulerar vad som 

med diskursanalytiska termer kan benämnas en socialt motiverad situerad identitet112. 

I linje med dessa utgångspunkter genomfördes en relativt omfattande 

transkriptions- och analysprocess i flera steg. Processen resulterade i fallbeskrivningar 

vilka utformats för att utifrån den enskilde informanten besvara studiens 

forskningsfrågor: 

Vilka strategier och diskurser synliggörs i informanternas agerande i denna kommunikativa 

praktik? 

Vilka möjligheter och begränsningar för kommunikation (och därigenom lärande) erbjuder 

denna praktik när informanterna artikulerar och förhåller sig till dessa diskurser?113 

Resultat 

Informanternas agerande synliggör att de på en mängd sätt både utnyttjar och 

artikulerar kunnande om dataspel, musik och musicerande. Musikintresserade vuxna 

beskriver ibland GH som ett kreativitetsdödande tidsfördriv, utan meningsfull 

koppling till musik och musicerande.114 Men här framstår GH som en nyanserad och 

varierad kommunikativ praktik. Varje informant hanterar spelsituationen och 

tillgängliga kommunikativa resurser (exempelvis anslag, knapptryckningar, rörelser 

och sång) på ett individuellt sätt. På så vis synliggörs att de artikulerar och utgår från 

delvis olika kunnande om vad GH är och hur det bör spelas.115 Fallen synliggör dock 
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att förmågan att hantera tillgängliga kommunikativa resurser, exempelvis 

spelnotationen, påverkar och ofta begränsar informantens handlingsutrymme. 

Fallbeskrivningarna synliggör vidare att informanterna artikulerar vad GH-

spelande är och vem de är i spelsituationen på ett sätt som har starka kopplingar till 

den vardagliga skolmiljön. De tycks sträva mot ett agerande som går väl ihop med 

den identitet som musiker och/eller dataspelare de artikulerar bland kompisar och 

medmusiker i skolkontexten. Spelsituationen kan därför sägas erbjuda ett meningsfullt 

kommunikativt handlingsutrymme (figur 1) när informanten har det diskursiva kunnande 

och den förmåga att hantera kommunikativa resurser som krävs för att artikulera en 

för individen önskvärd situerad identitet, en spelarposition, i linje med det egna sociala 

intresset. Nybörjarna har inledningsvis begränsade möjligheter att inta en sådan 

önskvärd position. De mer erfarna spelarna har däremot ett stort meningsfullt 

kommunikativt handlingsutrymme och kan välja en för dem attraktiv spelarposition.  

 

 

Figur 1: Modell för att synliggöra förutsättningar för kommunikation (och därigenom lärande) i ett 

meningsfullt kommunikativt handlingsutrymme. S.I.= Individens sociala intresse i den aktuella 

situationen. D.K.= Individens diskursiva kunnande om situationen. K.R.= Individens förmåga att 

hantera tillgängliga kommunikativa resurser. 

I vissa situationer, exempelvis solopartier, tycks informanterna ofta läsa 

”pluppnotationen” mer eller mindre helt visuellt, utan att relatera till den musikaliska 

förlagan. Men en mängd situationer synliggör att samtliga informanter periodvis lutar 

sig mot ett gehörsminne av den musikaliska förlagan och/eller en förmåga att förstå 
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den klingande musiken. Detta blir extra tydligt när de exempelvis stampar pulsen, slår 

an med musikaliskt riktig timing, rör sig som en gitarrist och/eller sjunger melodin. 

Informanterna kan alltså i många spelsituationer både använda och visa kunnande om 

musik och musicerande. Ett gemensamt drag är dock att de undviker att uttrycka 

detta som musicerande.  

Förhållande kan sannolikt förklaras med att de musikstuderande ungdomarna 

har svårt att i spelsituationen, med hjälp av den plastiga låtsasgitarren, skapa 

kommunikativa handlingar som tillräckligt tydligt framställer dem som ”äkta” 

musiker. Under inflytande från en musikerpräglad skolkontext förhåller sig 

informanterna till en i musiksammanhang ofta stark diskurs att rockmusik bygger på 

äkthet.116 För att inte framstå som ”låtsasmusiker” blir lösningen att artikulera GH-

spelande som skiljt från musicerande och sträva mot positioner som innebär att 

musikaliskt kunnande och musikalisk uppfattningsförmåga kan artikuleras som 

spelaragerande. 

Positionen som Den seriöse spelaren framställer Guitar Hero som ett utmanande 

digitalt spel som i första hand ska klaras med hjälp av god spelarteknik. Den lekande 

spelaren framställer Guitar Hero som en lek där bitvis musikerlikt men framförallt 

lekfullt showande är viktigare än att få högsta poäng. Den ointresserade spelaren är en 

position som framställer Guitar Hero som ett ointressant digitalt spel som inte 

erbjuder någon musikalisk upplevelse.  

 

En musikpedagogisk spegel 

Musiker kan i olika miljöer utveckla ganska olika förhållande till exempelvis noter 

och notläsning. I ett rockband, som ofta består av självlärda musiker, är det 

exempelvis ganska sannolikt att traditionella noter och notspel har låg status.117 Trots 

att Guitar Hero är en slags rockgitarrsimulator är förhållandet till visuell notation i 

denna kommunikativa praktik radikalt annorlunda.  

För att i ett rockband kunna inta en position som ”äkta” rockgitarrist är 

förmågan att läsa noter förmodligen mindre viktig. Men för GH-spelaren blir 
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”pluppläsningsförmågan” socialt eftertraktad. Den är nödvändig för att klara 

spelutmaningen och kunna inta en eftertraktad position som exempelvis Den lekande 

spelaren. Det är därför inte så märkligt att många unga rockintresserade ungdomar 

ägnat mycket tid åt att lära sig hantera ”plupparna” i Guitar Hero, trots att många av 

dem helst undviker traditionell notation i sitt eget musicerande. 

Den instrumentalundervisning i västerländsk tradition som bedrivs i Sverige 

utgår ofta från noten och notbladet.118 Om notationen inte presenteras som en 

representation av, och tillsammans med, klingande exempel ställs eleven inför en 

besvärlig och kommunikativt mycket komplex situation.119 Det tar då ofta mycket 

lång tid innan eleven utvecklar musikalisk literacy och självständigt kan läsa, förstå och 

i eget musicerande använda noter som en representation av klingande musik.120 Att 

som musikelev hitta ett meningsfullt kommunikativt handlingsutrymme under en 

sådan process är förmodligen inte lätt. 

Nybörjaren i Guitar Hero ställs inför en annan situation. Spelet har en 

”omvänd” pedagogik som i vissa aspekter påminner om det situerade lärande Lave 

och Wenger121  studerat i hantverksmiljöer. Likt den nya lärlingen, som polerar 

slutprodukten under överinseende av Mästaren, får de ovana GH-spelarna en enkel 

uppgift som presenterar aktivitetens mål, kommunikativa resurser och ”slutprodukt” 

i sitt sammanhang.  

Av nybörjarinformanternas agerande framgår det tydligt att de, för att förstå 

och hantera den ovana ”pluppnotationen”, kan luta sig mot sitt musikaliska 

kunnande och sin musikaliska uppfattningsförmåga. Med stöd av den musikaliska 

kontexten och easy-nivåns förenklade spelstämma kan de ganska omgående utföra 

enkla, men i sammanhanget viktiga, kommunikativa handlingar. De uppnår på så sätt 

snabbt en form av lokal literacy. Att på detta sätt framstå som en begåvad nybörjare 

under snabb utveckling är förmodligen en för många socialt eftertraktad position. 

GH erbjuder på så vis även många ovana spelare ett meningsfullt kommunikativt 

handlingsutrymme. 
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KAPITEL ÅTTA 

Genrebredd som didaktiskt tema i gymnasieskolans 

ensembleundervisning 

Karl Asp 

 

Introduktion 

Många gånger har jag ställt mig frågan vad en musiklärare borde välja ut som 

undervisningsinnehåll i gymnasieskolans ensembleundervisning och vad som 

legitimerar ett sådant val. Min licentiatuppsats intresserade sig följaktligen för hur 

musiklärare diskuterade och förstod val av innehåll i ensembleundervisningen.122 Vad 

ansåg lärarna var viktigt för eleverna att lära sig och hur tog sig detta uttryck i 

undervisningen? För att få svar på sådana frågor samlade jag ett antal fokusgrupper123 

med musiklärare där de fick diskutera val av undervisningsinnehåll. Gruppsamtalen 

gjorde det också möjligt att ta vara på hur interaktionen mellan musiklärare såg ut, 

vilket är intressant att undersöka eftersom den typen av interaktion kan visar vad 

som på en kollegial nivå är ”godtagbart eller tabu” men också vad som är ”viktigt 

respektive oviktigt”. Därigenom kan en analys också vara behjälplig för musiklärares 

förståelse av olika fenomen i undervisningen.  

Nu skulle ett första svar på ovanstående frågor kunna vara att läroplaner eller 

kursplaner föreskriver ett bestämt innehåll vilket musikläraren sedan är ansvarig för 

att förverkliga. Det är förstås riktigt i någon mening att läroplaner föreskriver ett visst 

undervisningsinnehåll men dock återstår en rad frågor att besvara. Om målet med 

undervisningen är att undervisningen ska ge ”grundläggande vokala och 

instrumentala färdigheter i ensemblespel eller sång...”124 kan man fråga sig vad som 

menas med ”grundläggande” och ”färdighet”? Styrdokumentens innehåll måste med 
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andra ord alltid realiseras i någon mening, vilket kräver att musikläraren fattar beslut 

kring frågor om exempelvis vad som skall under visas när, på vilket sätt, med hjälp av 

vad, och under hur lång tid. Därför är det intressant att ta del av musiklärares utsagor 

för att möjliggöra en diskussion om den realiserade läroplanen, den läroplan som tar 

sig konkret uttryck genom undervisningen.   

Ett tema som lyftes fram vid flera tillfällen i fokusgruppsamtalen var 

genrebredd. Ordet har viss anknytning till både äldre och nuvarande kursplaner för 

ensembleundervisning. Ändå är ”genrebredd” knappast enkelt att definiera – det kan 

ha en mängd olika betydelser. Till exempel i betydelsen att vara brett kunnig inom en 

genre eller att vara förtrogen med flera olika genrer. Begreppet som sådant innebär i sig 

självt också nödvändigheten att kunna avgöra vad en ”genre” är för något och 

därigenom kunna upprätta nödvändiga distinktioner mellan olika genrer och 

subgenrer. En annan problematik med begreppet ”genrebredd” berör vilken typ av 

kunskap det åsyftar. Handlar det om att känna till vilka artister en genre förknippas 

med eller förtrogenhet i ett för genren karaktäristiskt spelsätt? Begreppet genrebredd 

kan då i olika hög grad betona olika kunskapsområden, beroende på hur någon 

förstår begreppet som sådant och hur det används i undervisningen. 

Sammanfattningsvis uppfattar jag genrebredd som något komplext och 

mångtydigt. Därför är det intressant att stanna upp lite vid hur ordet används och 

förstås i de kollegiala sammanhang som utgörs av musiklärare. Ambitionen i den här 

texten är att visa hur genrebredd tar sig uttryck i samtalet om val av 

undervisningsinnehåll och med hjälp av musikdidaktisk teori bidra till en diskussion 

om hur genrebredd kan förstås i ensembleundervisning. Det ska också tilläggas att 

den här texten i första hand berör gymnasieskolans ensembleundervisning, även om 

en sådan diskussion kan vara av intresse också i andra sammanhang där 

ensembleundervisning förekommer.  
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Genrebredd i samtalet om val av undervisningsinnehåll i ensemble 

Den här texten består av två delar, dels en inledande del som ger exempel på hur det 

kan låta när musiklärare samtalar om genrebredd. Avsikten med att lyfta fram 

samtalen är att visa på hur genrebredd kan ta sig uttryck utifrån musiklärares 

förståelse av musiklärarvardag. Därefter kommer jag diskutera utsagorna i relation till 

musikdidaktisk teori och försöka belysa några kritiska punkter. På detta sätt vill jag 

bidra till den diskussion kring genrebredd som musiklärarnas samtal gav exempel på. 

Inledningsvis redogör jag kort för de centrala begreppen ensemble och genre. Jag 

kommer dessutom att ge en översiktlig bild av hur styrdokumenten förhåller sig till 

genrebegreppet.  

 

Ensemble 

Ordet ensemble härstammar från franskan och har där betydelsen ”tillsammans”. 

Nationalencyklopedin beskriver ensemble som ”en samverkande grupp av artister, 

t.ex. musiker, skådespelare eller dansare”.125 Jämfört med andra ämnen i 

gymnasieskolan är ”Ensemble” ett ungt ämne. Från och med 1970-talets 

gymnasieskola existerar det som eget ämne, även om det i tidigare skolformer ofta 

förekommit olika orkestrar och körer dock utanför den gängse undervisningen. 126 

Ensemblespel har också existerat i tidigare versioner av musikämnet127 men då som 

en integrerad del av detsamma. Ämnets praktiska utformning i gymnasieskolan kan 

förstås som en mindre grupp musiker vilka spelar tillsammans och syftar på alla typer 

av ensembler som stråkkvartetter, vokalensembler och popgrupper med en typisk 

instrumentbesättning av trummor, gitarr, bas och sång. Även om olika 

ensembleformer är representerade i gymnasieskolan intar den sistnämnda formen av 

ensemble en särställning.128 I min licentiatuppsats deltog med något enstaka 

undantag, endast lärare som undervisade i ”samtida populärmusik”, exemplifierat av 

musik som blues, jazz, country, soul, rock, pop, svensktoppsmusik och disco. Trots 

att skolorna också bedrev undervisning i andra musikstilar berörde samtalen med 
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musiklärarna uteslutande ”samtida populärmusik”, inte sällan med betoning på 

dagsaktuell musik.129 

 

Styrdokumenten 

Vid tidpunkten för musiklärarnas samtal gällde den läroplan som gick under namnet 

Lpf-94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna). I denna fanns en ämnesbeskrivning 

för ämnet musik liksom kursplaner för olika nationella kurser, något som också är 

gemensamt med dagens styrdokument Lgy11. I Ldf-94 återfanns kursen ”Ensemble 

A” .130 Kursen hade följande mål att sträva efter: 

Kursen skall ge grundläggande instrumentala eller vokala färdigheter i ensemblespel eller 

sång. Kursen skall också stimulera samspels- och samarbetsförmåga inom en ensemble 

samt ge grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter. Därutöver skall kursen vara 

inriktad mot olika genrer eller ensembleformer.  

Dessutom finns under de mål som eleven ska uppnå formuleringen att eleven efter 

avslutad undervisning ska: ”[h]a kännedom om olika ensembleformer eller olika 

genrer” (ibid.). Styrdokumenten talar här om flera olika typer av musikaliskt uttryck 

som repertoar, stilart och genre.  

Flera olika forskningsresultat pekar på att musiklärare i olika grad undervisar i 

enlighet med styrdokumentens innehåll. Geir Johansen visar att ett skifte av 

läroplaner i Norge hade liten påverkan på undervisningspraktiken.131 Ralf Sandbergs 

undersökning av läroplaner och undervisning visade att musiklärare ofta utgick från 

egna förväntningar på och förståelse av musikundervisning snarare än att följa 

styrdokumentens innehåll.132 Utifrån Lpf-94 innebar kursplaner också ett större 

självbestämmande för musikläraren jämfört med tidigare läroplaner, vilket inverkade 

på styrningens effekter. Trots detta bör begreppet ”genrebredd” förstås i relation till 

styrdokumentens lydelser. 
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Repertoar, genre och stilart 

Begreppen repertoar, genre och stilart förekommer växelvis i styrdokumenten även 

om deras betydelser till viss del överlappar varandra. Repertoar syftar oftast till en 

särskild samling musikstycken och kan åsyfta både en materiell samling eller en 

förkroppsligad och inlärd samling av musikstycken. Stilart ges ingen förklaring i 

SAOB men det närbesläktade ”stildrag” förklaras som ”drag som är kännetecknande 

för eller hänför sig till viss stil”133. Ordet genre härstammar ursprungligen från 

latinets genus vilket bland annat betyder slag, klass, släkte. Den mer vardagliga 

betydelsen genre har rötter i franskan och betyder då art, slag, fack, gren eller område 

enligt Svenska akademins ordlista. I musikämnets fall handlar det om olika slags 

musikområden eller en uppdelning av musik i olika kategorier. Det är nu inte helt lätt 

att använda ordet genre om musik med tanke på hur svårt det kan vara att 

kategorisera densamma. Även om vi tycker oss ha en fungerande definition brukar de 

flesta exempel ändå uppvisa brister: om vi säger sydamerikansk musik menar vi då 

rumba, son, samba eller kanske någon samtida elektronisk variant av musik med 

rötter i Sydamerika? En annan fråga blir var exakt gränserna går mellan dessa genrer 

och subgenrer? Ett annat sätt att förstå ordet genre i undervisningen kan vara att se 

hur det hjälper lärare att göra ett urval och en åtskillnad av olika typer av musik. En 

sådan förenkling kan vara pedagogiskt fungerande som en första orientering in i en 

musikvärld okänd för eleven. Det utesluter förstås inte att lärare (och så småningom 

också elever) är uppmärksamma på hur breda kategoriseringar oftast är otillräckliga 

som exempel: när vi har fått en första inblick i vad som karaktäriserar be-bop lär vi 

snart också kunna hitta exempel på undantag och därigenom musik som befinner sig 

i gränslandet mellan genrekategorierna. I den här texten syftar begreppet genre på 

generella mönster i vissa musikaliska kategorier som latin, barock, jazz.  

Lilliestam påpekar att musikalisk stil avser den klingande musiken ”så som den låter”. 

Detta kan ta sig uttryck ofta med avseende på inommusikaliska detaljer som melodik, 

rytmik, formuppbyggnad. Genre är i stället större och inbegriper också ”text, 

beteenden, utseenden och andra visuella koder”.134 Utifrån de samtal som hölls med 
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musiklärarna i studien kapitlet presenterar, är dock uppdelningen möjligen omvänd 

och genre används bland dem snarare för att beteckna också inommusikaliska 

fenomen. 

 

Exempel ett: genrebredd som organiserande princip 

På flera av de undersökta skolorna användes genrebredd som ett sätt att organisera 

undervisningsinnehållet, i tid såväl som innehållsligt. Jag uppfattar hur detta är ett 

vanligt förekommande sätt att behandla undervisningsinnehåll i 

ensembleundervisning, något som också förekommer i annan undervisning där 

exempelvis ”epokbegreppet” kan vara kategoriserande i ämnet historia. Ofta gjordes 

också en sådan användning av genrebredd utifrån en historisk–kronologisk struktur 

där olika genrer undervisades i samma följd som de har uppkommit i musikhistorien: 

D4: Ja, vi har ju olika block. Med årets ettor så håller vi på med sjuttiotal och där har vi 

gjort olika, hur vi har börjat. Ibland har vi börjat och tänkt musikhistorian alltså, från 

femtio-sextiotal och så, men nu valde vi att börja med sjuttiotal 

Utifrån en sådan kronologisk strukturerande princip är det logiskt att först undervisa 

genren ”blues” för att därefter ge sig i kast med ”jazz”. Strukturen vilar möjligtvis 

också på ett antagande om att kunskap om musik utvecklas i en dialektisk rörelse, där 

en viss genrekunskap är nödvändig att känna till för att senare kunna förstå en annan 

genre. Genom att först undersöka 1950-talsmusik har undervisningen grundlagt en 

nödvändig kunskap som krävs för att kunna relatera till 1960-talets musik. 

Någon sorts indelning av musikområdet är också nödvändig utifrån den 

förutsättningen att stoffet är närmast oöverskådligt. Antalet genrer och subgenrer 

inom det vi kan kalla för ”samtida populärmusik” är svårt att beräkna. Om vi tittar på 

hur webbsajten www.allmusic.com hanterar artister och genrer föreslår de under 

genren Blues inte mindre än 59 olika subgenrer. Under kategorin finns subkategorier 

som: Chicago Blues, Classic Electric Blues, Country Blues, Delta Blues, Early 

Acoustic Blues, East Coast Blues, Electric Blues, Harmonica Blues, Jump 
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Blues/Piano Blues, Louisiana Blues, Modern Electric Blues och Texas Blues. Alla 

subkategorier exemplifieras med sina respektive artister och diskografier. Ett sätt att 

hantera en sådan informationsmängd kan vara att tänka sig undervisningsinnehållet i 

mer hanterbara kategorier som ”block” eller ”teman”. Här återstår dock att 

undersöka relationen mellan det undervisningsinnehåll som väljs ut och den 

övergripande kategorin. Om en musiklärare ska belysa 1970-talet som epok, vilket 

undervisningsinnehåll ska denne välja? Vilka argument har musikläraren för att skilja 

ut ”1970-tal” som viktig kategori och varför ska gränsdragningen se ut som den gör? 

Exempel två: genrebredd för att erbjuda eleven en bred musikförståelse 

Ett första svar på frågan om varför en bred förståelse av musik är giltig i 

undervisningen kan exemplifieras genom den här samtalsutsagan: 

B1: Primärt så är det genrebredd – det är väldigt viktigt för oss. I Ensemble A som löper 

under fyra terminer i år ett och två är det ett paket med olika innehåll för att de ska få 

uppleva så stor musikalisk bredd som möjligt [...] 

Moderator: Är det några speciella moment som är med i undervisningen, om vi går på 

detaljnivå? 

B1: Mm, ja, det blir ungefär åtta till tio olika genrer som man är inriktad på under de här 

två åren och vi försöker egentligen bara välja de så att de är så spretiga som möjligt efter 

soul så kommer country. Tanken är att det ska vara väldigt kontrasterande. 

Mod: Vad uppnår man med det arbetssättet? 

B1: Man uppnår att eleverna får en väldig bredd, en musikalisk bredd, förutsatt att de är 

öppna för nya intryck. Det är ju inte säkert att det är så när man är sjutton år, då kör man 

sitt race. Men det stora flertalet är ju väldigt, väldigt öppna och då får de en otrolig bredd 

I utsagan ryms uppfattningen att det är viktigt för eleven att ”uppleva så stor bredd 

som möjligt” och att ”eleverna får en väldig bredd”. Det handlar då om att skaffa sig 

en bred repertoar av olika musikstycken, men också att eleverna ska bli kompetenta 

musikutövare i mer än en genre. I praktiken innebär detta att eleverna får spela olika 
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typer av musik och att kunskap i musik är liktydigt med att ha spelat den. Med andra 

ord finns en tung betoning på praktiskt musicerande snarare än en annan sorts 

teoretisk förståelse bland musiklärarna, även om de också redogjorde för olika typer 

av seminarier där exempelvis ett musikhistoriskt perspektiv anlades. Vid seminarierna 

återkommer också spår av en dialektik där olika genrer genom kontraster bidrar till 

en djupare förståelse av varje enskild genre. Soul blir i exemplet en givande kontrast 

till country. Även om en sådan genrebredd leder till vissa kunskaper i en specifik 

genre, finns det anledning att förstå och tolka utsagan som att den ytterst syftar till att 

övergripande förhålla sig till musikalisk bearbetning eller interpretation.  

B7: Man kan se det som en progression från det som B1 började beskriva med Ensemble 

A. När eleverna börjar i ettan så handlar det om är att sätta en slags gruppdynamik, väldigt 

många har aldrig spelat musik tillsammans med andra innan de börjar på vår skola. Det 

handlar om att lära de hur man spelar och att lära de att lyssna, det är på något sätt A och 

O. Utifrån det så kan man sedan gå vidare till genrebredd, där det egentligen handlar om 

att det de ska ha med sig stildragen från de olika genrerna. I och med att vi jobbar i en 

afro-amerikansk musiktradition så hamnar man ju i ett läge där en notbild inte är en exakt 

vetenskap på något sätt, utan snarare en rekommendation: ”Tja, så här ungefär är väl 

bra...” och då gäller det att ge eleverna verktyg att förstå: ”Spain kan låta på det här sättet” 

– ”Nej, det kan faktiskt lika gärna låta så här, nu kör vi bossa...”  

Utsagan förhåller sig också till att undervisningen fokuserar afro-amerikanska genrer i 

första hand och att en sådan musiktradition skiljer sig från annan mer traditionell 

musikundervisning, vilken i sin tur kan sägas operera innanför genren ”klassisk 

musik”. Därigenom finns det praktiska skäl till att undervisa och lära mer än en genre 

eller musikstil. Att enbart förstå sig på en genre är inte tillräckligt i ett 

framtidsscenario där musicerande är synonymt med att spela en mängd olika typer av 

musik. 

Kopplingen till en arbetsmarknad förs fram av nästa grupp i följande utdrag 

vilket också inleds med ett intressant uttalande kring begreppet ”genrebredd” som 

sådant: 
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A5: Genrebredd kan vara olika saker, man kan ju ha genrebredd inom jazzmusiken, inom 

klassisk musik 

A1: Där har väl jag tolkat det så att genrebredden innebär att eleverna har fått spela och 

traktera både instrument och sång i olika genrer. Jag har aldrig sett det som att jag i min 

lilla undervisning ska ha en bredd som sträcker sig från gregoriansk sång fram till popsång 

så har jag aldrig sett det. Man gör ju det man är bra på 

A5: Det är ju oärligt [att undervisa i genrer man inte behärskar] 

A1: Ja precis 

A2: Men det ger ju verktygen så att de kan använda sig av olika genrer. I det instrument jag 

undervisar ingår det automatiskt att spela i olika genrer, vilket gör det aningen lättare. 

Sedan får ensembleundervisningen ta hand om det musikaliska innehållet. Det är väl en 

växelverkan mellan ensembleundervisning och instrumentundervisning visserligen 

A5: Som sagt, det tycker jag är bra, det som A1 sa, att man får göra det som man är bra på, 

inte att alla ska kunna allting. Sammantaget får eleven en bra utbildning. Om jag ska göra 

allting så blir det ju skitdåligt för eleven 

Mod: Nej precis, och så fattar jag det som att det här är en ambition från skolans och er 

sida, att erbjuda eleverna ett rikt utbud av musikaliska kunskaper 

A3: En bred bas att stå på... 

Mod: Ja 

A2: Och det kommer å andra sidan från en erfarenhet av att behöva spela i alla möjliga 

olika sammanhang, visst har man hamnat där att man spelar folkmusik ibland eller gör 

något liknande, så det kommer ju av en förståelse av att man kan hamna lite varsomhelst 

musikaliskt 

I samtalsutdraget definieras begreppet genrebredd av musiklärarna. I och med det får 

lärarna möjlighet att fördjupa sig i vad det egentligen står för också inför varandra. 

Genrebredd definieras då i termer av att traktera instrument, spela och sjunga och 
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blir till sist något som har att göra med en framtida situation som musiker.  Med det 

sättet att tänka blir genrebredd också en kompetens eleverna kan använda sig av i ett 

framtida musikerperspektiv. Behovet av genrebredd förstås i det sammanhanget som 

en konsekvens av att en musiker behöver kunna leva upp till olika krav från 

omvärlden, och ett sådant handlar om att klarar av att spela olika sorters musik. Utan 

att ha varit folkmusiker har A2 ändå stött på kravet av att kunna spela folkmusik. 

Den breda musikförståelsen står med andra ord i relation till kravet på en bred 

musikerkompetens. Till skillnad från andra typer av musikerskap, mer avgränsade 

mot en specifik musikstil, framstår musikerrollen i A2:s tappning som stilpluralistisk. 

Kunskap om genrer blir något instrumentellt: något en musiker använder sig av för 

att hantera olika musikaliska situationer. 

 

Exempel tre: genrebredd i förhållande till elevförutsättningar och 

lärande i musik 

Ett annat sätt att förhålla sig till genrebredd finns i följande utdrag. Där diskuteras 

inte genrebredd explicit, men musiklärarnas diskussion visar på hur de resonerar 

kring en mångfald av genrer. Diskussionen förhåller sig till elevernas förkunskaper, 

vilket placerar valet av genre: 

C1: Det första vi gör, det är att vi, de får spela i den genre där de hör hemma, alltså de får 

bestämma innehållet till den första konserten utifrån det de har med sig i ryggsäcken när 

de kommer hit och vi hjälper de att förverkliga det som lärare. Den första uppgiften i 

”Ensemble A” är att få eleverna att enas med varandra om vad de ska spela och sedan 

göra en konsert och så blir det all möjlig musik, alla möjliga genrer och det brukar vara en 

otroligt bra energiunderhållare alltså, de får sådan energi av att göra det här, de vill ju visa 

vad de kan så det känns som en väldigt vettig grej att göra: att vi börjar i nuet. 

C3: Första konserten har vi valt att kalla ”Elevens värld” och det blir, så väldigt blandat 

blir det ju inte, det blir ju den popmusiken som de lyssnar på. 
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Genrebredd förstås i detta sammanhang i relation till elevernas förkunskaper och 

knyter an till en föreställning om hur elever utvecklas musikaliskt: först får eleverna 

arbeta med genrer de är förtrogna med, för att därefter möta ett 

undervisningsinnehåll och genreval som är tänkt att låta dem utvecklas vidare: 

C2: Sen så börjar hösten i tvåan med klassisk musik och oavsett vad man har för 

huvudinstrument, så ska man spela klassisk musik, man kan arrangera Fauré eller Bach, 

med elgitarr blandat med piano och liksom, alla möjliga, bara för att komma åt den 

musikaliska dynamiken och precisionen som finns i den musiken som är mer styrande på 

ett annat på ett positivt sätt, disciplinerat sätt för att uppnå teknik, precision, uttryck och 

dynamik. Det övergår sedan till blues, ett riktigt lappkast till blues, men det är för att få 

den här kontrasten med det här finspelet till skiten i musiken, det skitiga i musiken, 

smutsen ska fram. 

I citatet ovan återkommer uppfattningen om att olika genrer förhåller sig dialektiskt 

till varandra. ”Klassisk musik” ställs mot ”Blues” och deras respektive egenskaper 

blir belysta genom sin kontrastverkan. Till skillnad från de tidigare exemplen får 

genrer i det här samtalsutdraget en mer utpräglad pedagogisk funktion, där varje 

genre i sig innebär vissa musikaliska kunskaper. Denna uppfattning extrapoleras i 

följande samtalsutdrag: 

C3: Sedan är det ju inte så begränsat, till varje genre hör lite, till exempel inom jazzen så 

kommer, vad ska jag säga, lite fusion eller funk. Det behöver inte vara så superstrikt. 

C1: Bara det innehåller det som genrerna syftar till: improvisation, upplevelse av sväng. 

Om vi pratar om jazzen då: att kunna koppla harmoniken till improvisation, uttrycket och 

här då kanske de ackordfärgningar som blir uppenbar i jazzvärlden. 

Genren ”jazz” förstås i sammanhanget som bärare av ett unikt undervisningsinnehåll 

som är viktigt att lära och genrebredd blir därmed en möjlighet för musiklärarna att 

strukturera undervisningen efter. Det kunskapsinnehåll varje genre förknippas med 

vid en viss tidpunkt i elevernas utbildning är viktig att uppmärksamma. Härnäst följer 

en vidare diskussion om genrebredd betraktad ur ett musikdidaktiskt perspektiv.  
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Musikdidaktik och genrebredd 

Didaktik kan i en vardaglig mening definieras som vetenskapen om undervisning. Till 

skillnad från pedagogik som behandlar allt lärande är didaktik mer undervisningsnära 

och oftast då också i relation till en mer institutionaliserad undervisningssituation. 

Musikdidaktik intresserar sig därmed för didaktiska frågor inom musikämnet.  

Didaktiken har en lång historia och själva begreppet kommer från grekiskans 

didaskein, som på den tiden dock hade en helt annan betydelse än den vi idag 

förknippar med didaktik.135 Från 1600-talet och framåt utvecklades sedan didaktiken 

via personer som Ratke, Comenius, Pestalozzi, Herbart och Klafki.136  

Musikdidaktik erbjuder en teoretisk möjlighet att begreppsliggöra 

musikundervisning, ofta genom att uppmärksamma frågor om undervisningens vad, 

när, hur och varför. På så sätt kan undervisning också analyseras. Den danske 

didaktikern Nielsen underströk att en ideal undervisningssituation föregås av frågan 

”[h]hvad der er vigtigt at lære og derfor også at undervise i”.137 Det är en vägledande 

fråga i den meningen att undervisningens avsiktlighet riktar sig mot något specifikt 

att lära och att detta lärandeinnehåll medvetandegörs. I sammanhanget spelar 

styrdokumenten en särskild roll för själva vad-frågan: där specificeras vilka mål 

eleven ska ha nått138 efter undervisningens slut, liksom vilket innehåll eleven bör ha 

mött för att ha möjlighet att å desamma. Samtidigt kan styrdokumentens innehållsliga 

nivå brytas ned i mindre innehållsbitar. Att undervisa enligt en läroplan innebär trots 

allt att musikläraren måste göra vissa innehållsliga val inom ramen för läroplanen, 

varpå Nielsens frågeställning kan åberopas.  

I en svensk kontext har frågor kring undervisningens hur-frågor dominerat 

1900-talets skoldebatt inte minst genom intresset för aktivitets– och 

reformpedagogik.139 Undervisningens vad-aspekter har då haft en sekundär betydelse. 

Genom Lpf-94 fick också gymnasieskolan en ny form av styrning genom införandet 

av en målrelaterad läroplan. Denna fokuserar på att eleverna ska nå vissa mål, utan att 

i detalj tala om hur, eller genom vilket undervisningsinnehåll detta ska ske. 

Innehållsliga frågor och stoffurval får avgöras av den enskilde läraren så länge 
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eleverna når målen för undervisningen. Därigenom har frågor om innehåll förts från 

styrdokument till lärarnivån samtidigt som de har reducerats i betydelse: vad-frågan 

är inte lika betydelsefull för undervisningen jämfört med att eleverna når ett visst mål, 

något som kan vara problematiskt, med tanke på att relationen mellan måluppfyllelse 

och val av undervisningsinnehåll hänger intimt samman. Möjligen kan intresset för 

att synliggöra elevernas måluppfyllelse på bekostnad av undervisningsinnehållet vara 

ett exempel på ett framsynt pedagogiskt ideal vilket inte är bundet till vare sig ett visst 

innehåll eller en viss aktivitet, utan tvärtom möjligt att variera efter elevens behov. 

Detta torde dock inte utesluta den viktiga diskussion det innebär att bemöta frågan 

om varför en elev vid ett bestämt tillfälle behöver lära sig ett bestämt innehåll. 

Betydelsen av att förstå relationen mellan undervisningens innehåll och elevens 

behov är alltså ständigt närvarande.  

 

Ars och scientia 

I samtalens definitioner av genrebredd berör många av utsagorna praktiskt 

musicerande; att spela och sjunga. Ämnesförståelsen grundar sig i de sammanhangen 

i ett praktiskt förhållningssätt till genrer och musicerande: en elev lär sig genrer 

genom att spela dem. Att spela musik ter sig naturligt när det gäller ensembleämnet 

samtidigt som vi kan ställa frågor angående ämnets självförståelse: finns kunskapen 

om vad en genre är i själva utförandet eller kan vi uttrycka detta på något annat sätt? 

Vilken kunskap ”ligger till grund” för vår förståelse av en genre? 

Nielsen140menar att de flesta undervisningsämnen i skolan har en vetenskaplig 

motsvarighet. Skolämnet ”Fysik” motsvaras då av det vetenskapliga ämnet ”Fysik”. 

På så vis understryker han att musikämnet har en grund i det vetenskapliga ämnet 

musikvetenskap. En sådan bild av musikundervisningens grund är dock otillräcklig 

eftersom musikämnet också sysselsätter sig med saker som traditionellt inte omfattas 

av musikvetenskap som till exempel att spela och sjunga. Det vetenskapliga ämnet 

musikvetenskap kan därigenom inte enbart i sig självt utgöra en grund för skolämnet 

musik. Därför tecknas följande bild för att visa på musikämnets grund: 
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Figur 1 Musikämnets grund enligt Nielsen 1998. 

Det finns mycket att säga om en sådan här modell och i vilken grad den är relevant 

för musikundervisning i skolan, men som utgångspunkt för att förstå 

undervisningshandlingar kan den vara fungera. Scientia (från latin, ungefär 

”vetande”) motsvarar då mer teoretiska inslag i musikundervisningen och Ars 

(ungefär ”konst”, ”kunnande”) en mer praktisk tillämpning. Ett sätt att skilja ars från 

scientia kan vara att se dem som att de representerar skillnaden mellan att veta något 

om musik och att kunna spela eller sjunga musik. Notkunskap kan då föras till 

scientia-dimensionen medan att kunna spela ”walking bass” mer hör till ars-

dimensionen. Någon kanske vill invända att det är onödigt att ”prata och teoretisera” 

om musik, när den till syvende och sist ska spelas? Nielsen invänder att 

scientiakunskaper dels innebär att språkligt kunna uppmärksamma elever på viktiga 

aspekter i musikskapandet, att en terminologi behövs för att detta ska kunna ske och 

att ett behov av såväl praktiska kunskaper som mer teoretiska sådana kan vara en 

utgångspunkt för planering och val i undervisningen. Jag skulle gärna tillägga att även 

om det kan kännas naturligt att förebilda eller förevisa ett spelsätt (en pedagogisk 

handling med anknytning till ars-dimensionen), hur man tar ett ackord eller sjunger 

en viss melodi, är det viktigt att förstå att en sådan pedagogik också har 

begränsningar. Förebildandet behöver inte nödvändigtvis tala om varför en elev ska 

göra på ett visst sätt. Här föreligger en risk att eleven lär sig ett visst utförande utan 

att det nödvändigtvis innebär en insikt i varför utförandet ser ut som det gör. 

Förebildande och förevisande, vilka är vanliga och traditionella metoder i 

musikundervisning, innebär också att ett lärarperspektiv dominerar undervisningen. 

Det innebär att undervisningen förutsätter att eleven ska uppvisa (åtminstone på sikt) 
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likheter med lärarens handlande. Här kan det också uppstå svårigheter om eleven 

förstår och förhåller sig till musik på ett annorlunda sätt än läraren. Genrebredd 

skulle utifrån en sådan modell kunna innebära både kunskaper från scientia-, 

respektive ars-dimensionen. ”Salsa”, ”Barocktrio” eller att delta i en ”Renässanskör” 

skulle med andra ord innebära såväl kunskaper i att spela musik som mer teoretiska 

aspekter av desamma. Att fokusera hur notskriften ser ut i olika sammanhang och 

vad det får för konsekvenser för musikutövandet i ett verk av Giovanni Pierluigi da 

Palestrina skulle kunna vara ett exempel på scientia-dimensionen, medan själva 

utförandet av musiken faller inom ars-dimensionen. I sådana sammanhang borde det 

vara värdefullt för musiklärare att se hur denne kan belysa musikaliska problem 

utifrån både ars- och scientia-dimensionerna. Ett sådant förhållingssätt kan också 

hjälpa elever att förstå och erfara musiken på mer än ett sätt och erbjuda en insyn i 

varför vissa principer är viktiga att tillmötesgå. 

 

Innehåll eller aktivitet 

För att bättre kunna förstå och analysera undervisningens innehåll är det viktigt att 

reflektera över vad eleven förväntas behärska efter undervisningens genomförande.141 

En första fråga att besvara kan vara huruvida vi menar att eleven ska ha tillgodogjort 

sig ett visst innehåll eller om eleven ska utveckla vissa förmågor (vilket förstås inte 

utesluter att dessa båda dimensioner av lärande kan vara samtidigt närvarande)? Ett 

annat sätt att beskriva denna dubbelhet är att dels visa på hur undervisningen betonar 

ett visst innehåll eleven ska lära sig, eller dels att undervisningen ska erbjuda eleven 

att utveckla olika förmågor. Att förespråka en i förväg bestämd repertoar kan föras 

till den förstnämnda uppfattningen medan argumentet att lära sig notläsning kan 

exemplifiera den senare. Skillnaden mellan innehåll kontra aktivitet är uppfattningen 

att ett specifikt innehåll innebär nödvändiga eller åtminstone viktiga kunskaper, 

medan en mer aktivitetsorienterad pedagogik har ett vidare intresse med syfte att 

erbjuda eleven att utveckla vissa förmågor, inte sällan som generell kompetens: en 

god notläsare förstår sig på alla notbilder oavsett hur de klingar.  
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Klassisk didaktisk litteratur brukar definiera en sådan uppdelning med termerna 

materiell respektive formell bildning. De är begrepp som härrör från den tyske 

didaktikern Wolfgang Klafkis bildningsteori142. I det här fallet ska begreppet 

”bildning” förstås något bredare än vad som är vanligt i svenskan och avser den 

bildning undervisning leder till. Materiell bildning innebär därmed att undervisningen 

betonar ett bestämt innehåll vilket ska studeras och läras, medan formell bildning 

syftar till att eleven ska formas till något.  

Att förstå undervisning på det sättet är möjligen tveksamt om man tänker på 

hur ett innehåll också nödvändigtvis måste innebära en aktivitet: det går inte att 

undervisa en viss repertoar utan att samtidigt undervisa hur eleven ska utföra denna 

repertoar. Att lära sig en viss repertoar innebär följaktligen att vi också lär en 

instuderingsmetod och kriterier för hur musiken ska framföras. Trots det kan det 

vara på sin plats att påminna om hur undervisning prioriterar och understryker vissa 

särskilda aspekter i ett specifikt undervisningsinnehåll. En viktig reflektion att göra är 

att hur vi än ser på diskussionen om innehåll respektive aktivitet hör de samman, 

eller speglar olika dimensioner av i princip samma sak. Om avsikten är att en elev ska 

utveckla vissa förmågor eller bli förtrogen med en viss repertoar, krävs det också en 

vidare förståelse för hur aktivitet och innehåll relaterar till varandra. En sådan analys 

kan vägleda läraren i frågor kring undervisningsinnehållets bredd: räcker det att lära 

sig en eller två låtar för att eleven ska tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper i och om 

genren i sig? En annan fråga kan vara vilka förmågor elevens förväntas utveckla, för 

att därefter bestämma stoffurval. I så fall kan en bestämning av viktiga, med avseende 

på inommusikaliska detaljer, ge värdefull vägledning.  

 

Aktivitetsformer 

Ett annat sätt att förstå undervisningsinnehåll i musikämnet är att dela in musikämnet 

i olika kategorier med avseende på vilken sorts aktivitet som är aktuell. Det kan vara 

en användbar teoretisk analysenhet för att förstå hur musikundervisningen berör 
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olika delar av ”kunskap om genrer”. Nielsen143 föreslår följande kategorier 

(författarens översättning): 

Aktivitetsformer 

Reproduktion ...som att spela eller återskapa ett musikstycke 

Produktion ...som att skapa ett musikstycke 

Perception ...som att uppfatta musikens beståndsdelar 

Interpretation ...som att tolka musik 

Reflektion ...som att reflektera över musik och musikskapande 

 

Tabellen ska inte förstås som att det existerar några givna gränser mellan de olika 

aktivitetsformerna, det torde vara omöjligt att exempelvis spela musik (reproduktion) 

utan att också i någon mening uppfatta (perception) och reflektera (reflektion) över 

vad som sker. En sådan kategorisering kan dock vara värdefull att göra om vi ska 

analysera undervisningen för att förstå vilken typ av kunskaper som fokuseras. Den 

definition av genrebredd som musiklärarnas olika samtal pekar på visar på hur 

kategorin ”reproduktion” trots allt är i dominerande ställning. I musiklärarnas samtal 

innebär genrebredd ofta ett praktiskt musicerande, vilket leder till en bredare 

förståelse av musik samtidigt som eleverna skaffar sig en repertoar och på så sätt 

också blir förberedda för en framtid som musiker där det ställs krav på att behärska 

och förstå olika typer av musik. Samtalen tar sällan upp detaljer i undervisningen, 

vilket kan förstås som att genrebredd som sådant inte upplevs beröra detaljer i 

undervisningen. Oavsett torde det vara viktigt att reflektera över vad i 

aktivitetsformen ”reproduktion” som så specifikt innebär lärande i genrebredd. 

Möjligen kan också en mer verbal reflektionsaktivitet komplettera 

undervisningen genom att denna kan belysa aspekter som är viktiga för att hantera 

kommande krav på elevernas förmåga att förstå och relatera till genrebredd. Av 

samma anledning borde det också finnas anledning att fråga sig vad ett tolkande 

perspektiv innebär musikaliskt, om elever ska förhålla sig till olika genrer och en 

förståelse av dessa.  
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Sammanfattning 

I den här texten har jag dels redogjort för hur ett samtal om genrebredd kan se ut 

och hur några musiklärare reflekterar och definierar begreppet. Även om 

samtalsutdragen inte gör samtalet om genrebredd fullkomlig rättvisa eller visar upp 

all nyansrikedom som ett sådant samtal kan innehålla, ska de läsas som exempel på 

hur begreppet genrebredd förstås och diskuteras i ett kollegialt sammanhang. 

Genrebredd kan därmed förstås som en organiserande princip, som en bredare 

kompetens vilken gör det möjligt för musiklärare och elever att förhålla sig till olika 

sorters musik och tolkningsuppgifter i musik. Den kan också förstås som en mer 

uttalad didaktisk idé, där genrer ses i relation till ett specifikt lärande och 

elevförutsättningar. Min avsikt är inte att peka ut en mer riktig eller ”sann” tolkning 

av begreppet genrebredd som sådant, utan snarare att peka på hur samtalet och 

begreppet kan förstås.  

I fokusgruppsamtalen betonades ofta hur genrebredd också innebär 

kunskaper viktiga i ett framtida musikerperspektiv: en musiker orienterad mot afro-

amerikanska genrer behöver idag vara brett kunnig och förstå sig på många olika 

musikaliska uttryck. Det förklarar musiklärarnas utsagor vilka betonar just en bredare 

musikundervisning än den vilken enbart berör en eller ett fåtal genrer vilket med all 

sannolikhet hör ihop med musiklärarnas egna erfarenheter av att arbeta som 

musiker144. Dock innebär inte formulerandet av en sådan målbild att undervisningen 

automatiskt leder dit – snarare borde det vara viktigt att fundera på vad målbilden får 

för konsekvenser för undervisningen. En alternativ tolkning av fokusgruppsamtalens 

tonvikt på genrebredd kan vara att utsagorna snarare avspeglar hur en 

musikeridentitet präglar lärarrollen och val av undervisningsinnehåll.  

Fokusgruppsamtalen innehöll sällan detaljer kring vad i en viss genre som ger 

den dess särprägel, eller vilka genrer som är viktiga att studera. Snarare påminner 

betoningen av att spela olika genrer för att på så sätt uppnå en kompetens i att förstå 

musik en sorts lärlingsprov, vilket anknyter till en mästare-lärlingstradition145. Genom 

att spela (och då i meningen ”att ha klarat av att spela”) viss repertoar, om än i en 
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belysande dialektisk mening, så uppfattas eleverna ha tillgodogjort sig kunskaper. Jag 

skulle vilja utmana en sådan uppfattning genom att mer noggrant analysera vad 

musiken som eleverna lär sig egentligen består av och därtill försöka se bortom det 

konkreta resultatet: vilka färdigheter och inom vilka kunskapsområde är det 

egentligen viktigt att utveckla? Vilket utrymme för djup förståelse av spelsätt och 

genreförtrogenhet innebär det att eleverna får stifta bekantskap med åtta till tio 

genrer? Som jag förstår det behöver musiklärarrollen i detta sammanhang också 

utvidgas bortom musikerrollen: att undervisa i musik är inte nödvändigtvis detsamma 

som att producera musik och därigenom behöver val av undervisningsinnehåll alltid 

diskuteras, även om slutresultatet klingar väl. Zimmerman-Nilsson konstaterar 

exempelvis att musiklärarna i hennes studie ofta anpassade undervisningen efter vad 

eleverna redan kan146. På så sätt kan det slutgiltiga resultatet garanteras en viss kvalitet 

dock på bekostnad av att eleverna lär något nytt (vilket kanske inte hade klingat lika 

väl). Frågan är då vad som är viktigast och varför: att slutresultatet låter på ett visst 

sätt eller att eleverna lär sig något nytt?  

I någon mening utgör det tredje exemplets gruppsamtal en skillnad: där blir 

genrebredd något specifikt kunskapsmässigt genom att olika genrer förstås som 

bärare av olika typer av kunskaper eller åtminstone som möjlighet att problematisera 

olika musikaliska problem.  

Med en musikdidaktisk analys kan genrebredd som didaktiskt tema förstås i 

relation till uppfattningar kring ”scientia” och ”ars”, eller med andra ord i förhållande 

till konstnärliga, hantverksmässiga, vardagliga respektive musikvetenskapliga 

perspektiv. Utifrån en sådan analys kan genrebredd bli mer än endast ett spelsätt, 

utan något som dessutom synliggör vad musikläraren och eleverna förstår som 

genrespecifikt respektive kompletterande med hänsyn tagen till den kontrastverkan 

musiklärarna samtalar om. Musiklärarnas samtalsutsagor visar på en tydlig tonvikt 

tagen till musikens ars-aspekter.  

Frågan om huruvida genrebredd ska utgöra innehåll eller aktivitet kan bidra 

till diskussionen om mål och medel: är genrebredd ett mål i sig eller ett medel för att 
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uppnå något annat? Genrebredd blir i samtalsutsagorna ofta instrumentell i den 

meningen att erfarenheter av olika genrer är ”användbara” i en tänkt situation. 

Genrer (och kunskap om genrer) blir då en sorts ”byggstenar” vilka används för att 

hantera olika musikaliska utmaningar. Med ett sådant perspektiv på genrebredd torde 

också en diskussion om den övergripande kunskap om skapande och kreativitet vara 

givande. Här blir då genrebredd inte enbart ett kunskapsfält i sig, utan gränsar också 

mot andra frågor som varför, vad och hur musik och konst fungerar generellt. Själva 

innehållfrågan förtjänar dock att nämnas särskilt med tanke på att den begränsning 

tiden utgör försätter lärare och elever i en tvingande situation: vad ska väljas? Hur vet 

musikläraren att just ”åtta till tio genrer” är det nödvändiga omfånget av genrer och i 

vilken grad påverkar denna bredd också djupet av studierna i respektive genre? Det 

är enligt mitt sätt att se på saken, inte självklart att fler genrer ger en bättre förståelse 

av olika genrer och dess inbördes relationer: ju fler genrer som väljs ut desto mindre 

tid får varje genre i sig. Därmed visar sig en problematik som är vanlig för läraren, 

men ändå viktig att ta ställning till.  

Slutligen kan en analys av undervisningens aktivitetsformer också bidra till en 

nyansering av genrebredd som didaktiskt tema. Är det viktigt att skaffa sig en 

repertoar och att lära sig att reproducera denna, eller kan undervisningen också 

innehålla inslag av tolkning, lyssning och reflektion? Forskning har visat att 

musiklärare tenderar att uppmärksamma speltekniska frågor på bekostnad av andra 

frågor147 vilket visar på hur frågan om aktivitetsformer kan utgöra ett kompletterande 

perspektiv på musik, musikframförande och estetiska kvalitetsbegrepp. Här förtjänar 

det också att nämnas hur olika perspektiv på ett fenomen också kan bidra till en 

vidare helhetsförståelse. Genom att utnyttja olika typer av aktivitetsformer kan en 

genre belysas på mer än ett sätt. På så sätt kan också de speltekniska frågor som ges 

stor vikt av musiklärarna ses ur mer än ett perspektiv, vilket borde vara värdefullt för 

elevernas förståelse av fenomenen.  
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Vidare läsning 

För den som är brett intresserad av didaktik kan Tomas Kroksmarks Didaktiska 

strövtåg vara en förtjänstfull introduktion. Där redogör han för disktikens långa 

historia från antikens Grekland till 1980-talets didaktiska idéer i form av 

fenomenografisk didaktik. En annan given volym som redogör för allmän- respektive 

ämnesdidaktik utgör Ferens Martons (red) Fackdidaktik. Michael Uljens (red.) samlar 

olika texter om didaktik där Hilbert Meyer och Werner Jank ger en god introduktion 

till didaktik i en undervisningspraktik. De argumenterar också för varför lärare 

generellt är betjänta av att reflektera över didaktiska frågor i relation till sin egen 

praktik. Inom det musikdidaktiska området har Frede V. Nielsens Musikdidaktik en 

särställning som grundligt bearbetar olika former av musikdidaktik. Ingrid Maria 

Hanken och Geir Johansen har skrivit Musikundervisningens didaktik, en volym som 

kan vara något mer lätthanterlig i undervisningsnära frågor.  

 

Referenser 

Arfwedson, G.B. & Arfwedson, G. (2002). Didaktik för lärare: en bok om lärares yrke i 
teori och praktik. (2., omarb. uppl.) Stockholm: HLS förlag. 

Asp, K. (2011). Om att välja vad och hur: musiklärares samtal om val av 
undervisningsinnehåll i ensemble på gymnasiets estetiska program. Lic.-avh. 
Örebro universitet, 2011.  

Bouij, C. (1998). "Musik - mitt liv och kommande levebröd": en studie i musiklärares 
yrkessocialisation. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Brändström, S. & Wiklund, C. (1995). Två musikpedagogiska fält: en studie om kommunal 
musikskola och musiklärarutbildning. Diss. Umeå: Umeå universitet.  

Ericsson, C. & Lindgren, M. (2010). Musikklassrummet i blickfånget: vardagskultur, 
identitet, styrning och kunskapsbildning. Halmstad: Högskolan i Halmstad. 

ES 2000:05. (2000). Estetiska programmet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer. Stockholm: Fritzes. 

Gustafsson, J. (2000). Så ska det låta: studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i 
Sverige 1900-1965. Diss. Uppsala: Uppsala universitet. 

Johansen, G. (2003). Musikkfag, lærer og læreplan: en intervjuundersøkelse av læreres 
fagopfatning i musikk og en ny læreplans påvirkning på denne. Diss. Oslo: Norges 
musikkhøgskole. 



202 

Karlsson, M. (2002). Musikelever på gymnasiets estetiska program: en studie av elevernas 
bakgrund, studiegång och motivation. Diss. Lund: Lunds universitet.  

Kempe, A. & West, T. (2001). Interaktion och kunskapsutveckling: en studie av frivillig 
musikundervisning. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.  

Klafki, W. (1963). Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim: Verlag Julius 
Beltz. 

Kroksmark, T. (1994). Didaktiska strövtåg: didaktiska idéer från Comenius till 
fenomenografisk didaktik. (2. uppl.) Göteborg: Daidalos. 

Lilliestam, L. (2009). Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor. (2. 
rev. uppl.) Göteborg: Ejeby förlag. 

Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2012). Lärande, skola, bildning: grundbok 
för lärare. (2., rev. och uppdaterade utg.). Stockholm: Natur & kultur. 

Marton, F. (red.) (1986). Fackdidaktik. Vol. 1, Principiella överväganden, yrkesförberedande 
ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Morgan, D.L. (red.) (1998). Focus group kit. Vol. 1, The focus group guidebook. London: 
SAGE. 

Nielsen, F.V. (1998). Almen musikdidaktik. (2., rev. og bearbejdede udg.) København: 
Akademisk forlag. 

Puchta, C. & Potter, J. (2004). Focus group practice. London: SAGE. 
Sandberg, R. (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv: några variationer över ett 

läroplansteoretiskt tema. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 
Selander, Staffan (2012). Didaktik – undervisning och lärande. I: Ulf P. Lundgren, 

Roger Säljö & Caroline Liberg (red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för 
lärare. 2:a uppl. Stockholm: Natur & kultur. 

Skolöverstyrelsen (1965). Läroplan för gymnasiet. Stockholm: SÖ-förlaget. 
Skolöverstyrelsen (1971). Läroplan för gymnasieskolan: allmän del. Stockholm: Liber 

Utbildningsförlaget. 
Tivenius, O. (2008). Musiklärartyper: en typologisk studie av musiklärare vid kommunal 

musikskola. Diss. Örebro: Örebro universitet.  
Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 

Lund: Studentlitteratur. 
Zimmerman Nilsson, M. (2009). Musiklärares val av undervisningsinnehåll: en studie om 

undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan. Diss. 
Göteborg: Göteborgs universitet.

                                                
122 Asp, K 2012. 
123 Wibeck, 2000; Puchta & Potter, 2004; Morgan, 1998.  
124 ES-2000:05. 
125 NE. 
126 Skolöverstyrelsen, 1971. Se också Gustafsson, 2000. 
127 Skolöverstyrelsen, 1965. 
128 Karlsson, 2002  



203 

                                                                                                                                 
129 En intressant bild av hur en sådan dagsaktuell kanon kan se ut är den lista över populära artister 
och genrer som Bo Nilsson presenterar i sitt bidrag i Ericsson & Lindgren (red.) (2011) s. 93. 
130 Es 2000:05. 
131 Johansen, 2003. 
132 Sandberg, 1996 
133 SAOB. 
134 Liliestam, 2006, s. 62. 
135 Kroksmark, 1994. 
136 Kroksmark, 1994; Selander, 2012. 
137 Nielsen, 1998, s. 367. 
138 Här ska det tilläggas att den Lgy11 nu har en läroplanstext vilken föreskriver ett centralt innehåll, 
något som saknades i Lpf94. Genom att ett centralt innehåll finns föreskrivet är vad-frågan besvarad 
på ett annorlunda sätt än i Lpf94, vilken innebar en större frihet för lärare och elever att själva 
bestämma innehåll så länge detta gav eleverna möjligheter att nå målen för undervisningen.  
139 Arfwedson & Arfwedson, 2002. 
140 Nielsen, 1998. 
141 Nielsen, 1998. 
142 Klafki, 1963. 
143 Nielsen, 1998. 
144 Bouij, 1998. 
145 Se bl.a. Brändström & Wiklund, 1995; Kempe & West, 2001; Tivenius, 2009. 
146 Zimmerman-Nilsson, 2009. 
147 Zimmerman-Nilsson 2009; Bouij 1998. 

 

 

 



204 

 

 

 

 



205 

DEL 3 
 

SÅNGEN VÅRT NÄRMASTE INSTRUMENT 



206 

 



207 

KAPITEL NIO 

Filosofiskt perspektiv på sångupplevelsen som fenomen 

Susanna Leijonhufvud 

 

När vi vanligtvis intresserar oss för sång, sjungande och forskning kring sångrösten 

lutar vi oss till stora delar mot röstforskning inom akustikens områden. Denna 

forskning har genererat kunskap kring vår sångapparat, en kunskap vilken i sig utgör 

grunden för utformningen av sångpedagogik. Under senare år har även forskning 

vuxit fram gällande kognitiv perception av sång samt sociala och hälsomässiga 

effekter av sång och musik. Detta kapitel presenterar delar av en licentiatavhandling 

där sjungandet undersöks från ett annorlunda håll – det filosofiskt fenomenologiska 

perspektivet.  

Upprinnelsen till detta filosofiska perspektivval har att göra med mina tidigare 

studier gällande oförmåga till intonering av den egna sångrösten vid självavlyssning i 

unison eller harmonisk samsång med andra. Intoneringen ska här inte förstås som en 

klanglig intonering eller genrespecifik karakteristisk intonering. Begreppet ska snarare 

förstås som ett försök till en försvenskning av det engelska begreppet out of tune 

singing.148 Jag ville veta hur det kom sig att en del människor inte verkade uppfatta att 

deras sångstämma inte harmonierade med andras sångstämmor vid vissa tillfällen när 

de sjöng. Det som alltid har fascinerat mig, när det gäller denna företeelse är bland 

annat att många av de människor jag har mött, vilka inte verkar uppfatta att de 

sjungit ”ur ton”, har haft en vacker röst med härlig klang, gott stöd, avspänd nack- 

och käkparti, de har varit förtrogna med melodins rörelse, tonhöjder, intervall och 

har, enligt egen utsago, varit självsäkra i det sociala sammanhanget. De har dessutom 

uppvisat ett gott gehör i andra sammanhang än när det gäller den egna sången. Mina 

funderingar kring denna företeelse gjorde att jag tänkte mig att det måste vara något 
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annat än sångteknik, gehör, social osäkerhet eller att inte ”kunna” melodin. Det 

måste finnas något mer än det vi vanligtvis tänker på när vi, som musiklärare, 

sångpedagoger eller körledare, ska försöka hjälpa människor att sjunga ”i ton” ihop 

med andra.  

Funderingarna kring detta med den egna självavlyssningen av den egna 

sången när den klingar tillsammans med andra gjorde att jag valde att genomföra en 

studie av vad ett sjungande egentligen är eller kan vara, utifrån individens perspektiv, 

ett så kallat första-persons perspektiv. Med hjälp av fenomenologiska tankeverktyg, i 

en filosofisk undersökning, kan individens subjektiva upplevelser förmås att gå från 

det partikulära till det universella – från den subjektiva upplevelsen av fenomenets 

tillfälliga existens till den logiskt undersökta och prövade generella essensen. Den 

generella essensen är det väsensinnehåll149 som ett fenomen består av för att kunna 

upplevas och kommuniceras intersubjektivt, mellan olika subjekt.150  

Att anlägga ett filosofiskt perspektiv på fenomenet sjungande innebär i stora 

drag att belysa, för att försöka begripa, fenomenet på ett annat sätt än vad tidigare 

perspektiv inom musikpedagogik, musikakustik, musikpsykologi och hjärnforskning 

har gjort. Det handlar inte om att ”se saken”. Det handlar om att ”se saken med nya 

ögon”. Den filosofiska undersökningen av sjungandet är gjord med mig själv som 

undersökande subjekt. Fenomenologins teori och metod ger att mina ”ögon” förmås 

att bli ”fenomenologiska ögon” och på så sätt mina ”nya ögon”.  

 

FFenomen  
Som ordet fenomenologi indikerar behandlar denna lära, fenomen. Skillnaden mellan 

fenomen och objekt, vilket till övervägande del används inom traditionell 

vetenskap151, är att traditionell vetenskap företrädelsevis utforskar objekt152 erfarna 

utifrån. Traditionell vetenskap utforskar objekten men ”avstår att bebo dem”.153 Ett 

fenomen som till sin natur är en upplevelse, kan forskaren utforska från dubbla 

perspektiv. Fenomenet kan undersökas utifrån via intervju eller observation och 

därigenom undersöka någon annans upplevelse genom ett så kallat andra- eller 
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tredje-persons perspektiv. Upplevelsen som fenomen kan forskaren även ha en 

exklusiv tillgång till inifrån från så kallat första-persons perspektiv, genom att vara i 

upplevelsen. Detta är fallet i den undersökning som detta kapitel baserar sig på. 

Forskaren och första-personen är samma person, det undersökande subjektet är 

forskaren, jag själv.  

Skillnaden mellan att utforska ett fenomen från ett utifrån- kontra ett 

inifrånperspektiv kan beskrivas genom att använda en metafor av ett moln. Molnet 

som fenomen, dess totala och innersta väsen, kan beskrivas till fullo först när vi 

upplevt molnet utifrån så väl som inifrån. Inifrånperspektivet, synonymt med första-

person-perspektivet, innebär att jag är i molnet och är moln.154 Utifrån kan molnet 

som fenomen, dess form och storlek, dess vindlande yta och nyansskiftningar i dess 

färg beskrivas. Från ett första-person-perspektiv, uppfattas kanske inga av dessa yttre 

aspekter. Snarare upplevs aspekter av molnet så som temperatur, fukt, täthet eller 

sikt. Valet av perspektiv kan alltså ge olika beskrivningar av samma fenomen 

beroende på om fenomenet genomsyrar dig eller om fenomenet betraktas utifrån. 

Sjungande som upplevelse är i denna studie undersökt från ett inifrån-perspektiv 

vilket innebär att sjungandet studeras ur första-person-perspektiv. Detta perspektiv 

begränsar naturligtvis en total förståelse av sjungandet som fenomen, men å andra 

sidan kastar perspektivvalet ljus på aspekter av sjungandet som inte tidigare 

presenterats i litteratur om sång, sångundervisning eller musikpedagogisk 

forskning.155  

Fenomen har ett väsensinnehåll med otaliga antal möjliga uttryck av samma 

fenomen. Fenomen ska inte, i den fenomenologiska traditionen, betraktas som 

statiska idealfall. Idén med väsen kan levandegöras med hjälp av liknelsen med ett 

träd. Trädet består inte bara av rot, stam och krona upplevt och beskrivet en 

vindstilla dag i strålande solsken från klarblå himmel. Enligt fenomenologin är denna 

betraktelse av trädet endast en av många möjliga betraktelser. För att fånga trädets 

hela väsen, trädet som fenomen, uppmanas vi enligt fenomenologin att även beakta 

trädet som i disigt regn, låter sina långa kvistrika grenar vrida sig obarmhärtigt i en 
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pinande blåst. Detta träd visar, i detta framträdande, ytterligare väsensegenskaper 

som hör till trädet som fenomen. Ett möjligt väsenskådande utgör ett av flera möjliga 

framträdanden av samma träd, många träd för att slutligen närma oss 

väsensskådandet av alla möjliga träd. Ett sådant väsensskådande av trädet innebär att 

vi skådar det väsen som genomsyrar alla tänkbara framträdanden av detta träd. Det är 

denna typ av tankeutflykt som fenomenologin uppmanar till i den fria fantasin, den 

så kallade eidetiska variationen.156 

 

FFörsta-person-perspektiv  

Ett första-person perspektiv i en studie av detta slag blir av naturliga skäl forskarens 

eget. Valet att använda sig själv som utgångspunkt för upplevelsen av fenomen är 

inom musikpedagogiks forskning historiskt sett kontroversiellt. Inom filosofin är 

däremot filosofens tankar synonyma med filosofen själv, alltså en självklar första-

person. I traditionell vetenskap är situationen en helt annan. Här har vetenskapen 

vuxit fram som en naturvetenskap, där människan per se har ställt sig utanför 

naturen för att på så sätt kunna studera densamma. Detta ställningstagande har alltså 

i sig verkat som ett vetenskapligt kriterium. I denna undersökning är valet av första-

person inte avgörande utan snarare den fenomenologiska analys som denna första-

persons upplevelser går igenom för att utgöra just en fenomenologisk undersökning.  

Den enskilda personen upplever alltid fenomen genom fenomenets existens, 

med andra ord på ett visst sätt. En fenomenologisk undersökning av ett fenomen 

innebär att utgå från fenomenets existenser, alltså från de olika sätt fenomenet visar 

sig, för att genom analys komma fram till vilka essenser som ligger bakom och ger 

upphov till dessa existenser. Ett enkelt exempel på detta kan vara färg. Vi kan endast 

uppleva ett föremåls färg som en viss särskild färg. Vi upplever färgens existens. 

Denna existens kan alltså variera beroende på person eller det sammanhang färgen 

ses i. Fenomenets essens kan vi däremot bara tänka, aldrig uppleva. I detta exempel är 

essensen färg och alltså ingen särskild färg. Den subjektiva upplevelsen ur första-

person-perspektiv av ett fenomens tillfälliga existens i en specifik situation spelar 
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liten roll när undersökningens avsikt är att komma bortom dessa existenser för att 

landa i fenomenets essenser. Den fenomenologiska undersökningen går alltså bakom 

de så kallade situerade existenserna för att söka sig mot de generella essenserna som 

möjliggör subjektiva existenser. Analysen landar då i en beskrivning av fenomenets 

generella essens vilket i sig ligger till grund för intersubjektivt delad upplevelse av 

fenomenet. 

 

En samling sångupplevelser 

För att kunna undersöka sångupplevelsen som fenomen tar jag avstamp i 

sångupplevelsen som sådan. Det innebär att jag försöker fånga och beskriva det som 

visar sig för mig i en upplevelseström, vilket intuitivt upplevs som ett sjungande. 

Upplevelsen av sjungande i samsång har i huvudsak gjorts genom tre olika typer av 

situationer genom att sjunga med den fysiske andre/de fysiska andra, genom att 

sjunga med inspelande andra och slutligen genom återkallande av tidigare 

sångupplevelser ur första-person-perspektiv från tidigare erfarenheter. I samband 

med dessa upplevelser har ord, beskrivningar, berättelser och liknelser tecknats ned 

på papper. Detta förfarande kan liknas vid en brainstorming där tanken och pennan fått 

löpa fritt utan att hindras av värdering eller reflektion. Sångerna och tillfällena har 

varierat från barnvisor, visor till danslekar, dryckesvisor, evergreens, jazzlåtar, 

populärmusik, klassiska stycken i varierade sättningar och spontana tillfällen med 

icke-skolande sångare till repetitioner och framträdanden i professionella 

sammanhang. Sjungandet har upplevts under olika tider på dygnet, i olika typer av 

lokaler, med olika humör och vid olika sjukdomstillstånd. Det har handlat om unison 

sång i en melodistämma, eller sång i en ackompanjerande stämma till melodin 

(komponerade eller improviserade) liksom ett sjungande med text såväl som utan 

text. Oavsett kontext har fokus hela tiden varit riktat mot ett första-person 

perspektiv, det vill säga mot min egen upplevelse av mitt sjungande i samsången med 

andra.  
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Filosofiska tankeutflykter 

Efter en initial start av undersökningens insamling av upplevelser startade den 

fenomenologiska analysen av materialet. Denna analys innebär bland annat att 

använda tanken som redskap för att utmana och pröva nya upplevelser med avseende 

på innehåll och giltighet. I samband med denna, så kallade eidetiska prövning, kan 

fenomenet laboreras genom kontextualisering, invertering, konvergering, divergering, 

expandering, reducering samt ackumulering för att pröva ytterligare giltighet eller möjliga 

utsträckningar av fenomenets existens. Den eidetiska variationen, med fantasi som 

viktigaste laborationsinstrumentet, ger även möjlighet att avslöja vad som kan dölja 

sig implicit i det jag intuitivt upplever som en sångupplevelse.157 

Undersökningens metod, att i praktiken använda fenomenologiska begrepp, 

gör att kategorier kan synliggöras i det insamlade materialet genom så kallad deduktiv 

slutledningsförmåga158. De fenomenologiska begreppen används även för att öppna 

upp för en mottaglighet av nya sinnesintryck. Genom att använda ett 

fenomenologiskt perspektiv och en fenomenologisk begreppsapparat har alltså nya 

erfarenheter artikulerats. Utan det fenomenologiska perspektivet skulle vissa 

upplevelser alltså inte blivit verbaliserade och därmed inte synliggjorda.  

 

Undersökningens syfte och resultat 

Licentiatavhandlingens huvudsakliga syfte var att undersöka upplevelsen av ett 

sjungande i samsång från ett första-person-perspektiv genom att använda 

fenomenologiska tankeverktyg. Nedan presenteras nu ett urval av resultatet från 

denna tankelaboration. Initialt presenteras fenomenets generella essens, alltså det som i 

allmänna drag kan sägas utgöra själva kärnan av sångupplevelsen utan att gå in på 

vilka olika sätt fenomenet överhuvudtaget kan visa sig. Efter denna beskrivning 

presenteras vissa delar i fenomenet närmare. Den första aspekten av fenomenet 

beskriver delar av den fenomenologiska kroppen. Den fysiska kroppen betraktas här 

i ett utvidgat perspektiv vilket inkluderar den akustiska utsträckningen av kroppen. 

Denna presentation följs av ett resonemang om olika former av lyssnande. Slutligen 
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presenteras delar av sjungandets musiska innehåll, hur sjungandet består av en bärvåg 

av musik samt det gemensamma sjungandets möjliga utbredning i en klanglig entitet.  

 

Sjungandets generella essens 

Den generella essensen är den essens, det allmänna innehåll i fenomenet, vilket 

undersökningen ger anspråk på att äga giltighet för. Den fenomenologiska 

traditionen avser inte att hitta ett idealfall av ett fenomen. I stället söker 

fenomenologin att avslöja och avtäcka gemensamma drag hos ett antal enskilda 

upplevelser av ett fenomen och genom fenomenologiska tankemetoder komma fram 

till de gemensamma drag hos fenomenet som möjliggör ett intersubjektiv erfarande 

av fenomenet, vilket i sig leder till att fenomenet kan etiketteras med ett begrepp.159 

Den generella essensen hos ett fenomen måste genomsyra samtliga upplevelser av 

fenomenet för att äga giltighet som just generell essens. I undersökningen av 

sångupplevelsen i samsång med andra personer beskrivs denna generella essens som 

musikalisk vokal bekräftelse på min existens i världen. 

Det första begreppet i beskrivningen av den generella essensen är 

musikalisk.160 Musikalisk ska här främst visa på det musikaliskt tonala flöde161 som jag 

upplever att sjungandet alltid utgörs av. Det andra begreppet, det vokala i fenomenet 

är fundamentalt. Att min sång föds ur min sångapparat eller tanken på att det är min 

röst som sjunger är centralt i den generella essensen. En tankemässig prövning av det 

”musikaliskt vokala” ger att ett fenomen kan vara musikaliskt utan att innehålla ett 

vokalt sjungande. Detta gäller för instrumentalmusik exempelvis. Ett fenomen kan 

vara vokalt utan att vara musikaliskt, exempelvis tal.162 Den exakta gränsdragningen 

mellan dessa två fenomen, det musikaliska och det vokala, är bara skarpt dragen vid 

en distanserad anblick. Vid en närmare examination av fusionen musikalisk vokal kan 

gränsdragningen te sig oklar. Det tredje begreppet bekräftelse återfinns i 

undersökningens utsagor i samband med direkta upplevelser eller i narrativ från 

återkallande av minnen, enskilt eller i kombination. Upplevelser av bekräftelse kan 

exempelvis vara att jag känner att jag sjunger genom förnimmelser i min sångapparat. 
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Detta erfarande är parallellt med erfarandet att jag hör att det är min röst som sjunger 

och ingen annan röst. Genom denna bekräftelse framträder min existens. Begreppet, 

min existens, är valt till förmån för min identitet, eller jaget. Det är min existens, det sätt 

på vilket jag visar mig i världen, som kommer till uttryck när jag sjunger och hör min 

egen sång klinga. Det sista begreppet i beskrivningen av den generella essensen är 

begreppet världen. Begreppet världen kan betraktas synonymt med begreppet 

verkligheten. Världen betecknar den materiella, reella världen där rummet och tiden, 

musikstycket, den andre och jag själv utgör delar. Erfarandet av min röst som ger 

resonans i denna värld medför en otvivelaktig upplevelse om att denna värld 

existerar. Min existens i denna värld, och det sätt på vilket min existens kommer till 

uttryck i denna värld genom sjungandet, påvisar densamma. Världen innefattar även 

den föreställda världen, det som fenomenologin benämner immanens. 163 

 

UUtsträckningar av s jungandets  genere l la essens 

Genom att utgå från mängder av erfarenheter av sjungande växte den generella 

essensen fram i den fenomenologiska analysen. Parallellt med denna ”essensiering” 

av upplevelser prövades även fenomenets olika utsträckningar. I viss mån 

korresponderar dessa utsträckningar med resultat från tidigare studier. Det gäller 

bland annat att sjungandet är intimt sammanflätat med kropp, rörelse, andning, 

sångapparatens aktivitet, lyssnande, humör, emotioner och känslor, intention, 

framkallande av minnen, reflektion, upplevelse av tid och rum, medmänsklighet samt 

musik. Det som präglar hela den fenomenologiska undersökningen är att pröva alla 

utfall i tanken och omvänt: att genom tankens möjliggörande av något nytt pröva 

dito i ett sjungande. Genom dessa ständiga prövningar öppnade sig nya aspekter av 

sjungandet som jag inte mött tidigare i litteratur kring sång och sjungande. Att ”se” 

fenomenet med ”nya ögon” innebär bland annat en upplevelse av fenomenets 

utsträckning i immanens och transcendens samt det väsensinnehåll som fenomenet 

uppvisar givet den fenomenologiska kroppen.164 I texten nedan presenteras dessa begrepp 

och några exempel på hur de kan komma att uttryckas i existens. 
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SSjungandets  immanenta essenser  

Immanensens väsen är mitt absoluta privata jag. Här bor mina idéer, tankar, fantasier, 

drömmar, åsikter och värderingar. Immanensen är mitt bo, hit kan jag alltid 

återvända. Immanensen tillhör, suveränt, bara mig. Den andre saknar, per definition, 

åtkomst. För att uttrycka något tillhörande min immanens för den andre måste 

immanensen bli reell. Det går inte för den andre att bli en del av min privata sfär lika 

lite som jag kan bli en del av dennes. Mitt erfarande av intersubjektivitet är ett 

erfarande då jag misstänker att min och den andres immanens erfar samma 

subjektivitet. Immanensen är en fristad där ingen annan kan ”lägga sig i”. Därför 

utgör immanensen en solipsistisk165 avgrund där inget annat subjekt kan träda in för 

att hjälpa. En hemsk upplevelse. Här är jag på gott och ont lämnad åt mitt öde. Ingen 

kommer in. Ingen kan hjälpa mig i immanens, men det innebär också att jag kan få 

vara i fred utan den andres erfarande av det som är mitt. Jag kan få sjunga och dansa 

i en cool musikvideo och i immanens vara Irene Cara uppbackad av Fame. Jag kan, i 

mitt privata jag, uppleva folkets jubel. Baksidan av immanensens oåtkomlighet är att 

ingen, utom jag själv, kan öppna och leda mig ut ur immanensen. Det är bara jag som 

hör och känner av mig så som jag hör och känner av mig. Räddningen ur denna 

solipsism ligger dock i att immanensen har potential att förlösas av mig för att 

överskrida min immanens, med andra ord breda ut sig i transcendens.  

 

Fenomenolog isk kropp

Den upplevda kroppen kan överskrida den fysiska kroppen. Den upplevda kroppen, 

med all sitt väsensinnehåll, benämns den fenomenologiska kroppen.166 Då jag sjunger 

upplever jag min egen existens i en delvis akustisk form, något som kan beskrivas i 

termer av en akustisk kropp, vilket jag inkluderar i den fenomenologiska kroppen. 

Den fenomenologiska kroppen, med dess akustiska dimension, sträcker ut sig och tar 

plats i rummet. Sjungandets plats är utbredningen av min fenomenologiska kropp. Är 

min akustiska kropp fyllig, stor och stark tar jag stor plats med styrka och fyllighet, 

något som kan överskrida min fysiska kropp. Är min akustiska kropp tunn och 
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bräcklig tar jag kanske till och med mindre plats än vad min fysiska kropp ger sken 

av.  

När jag sjunger hör jag hur klangen breder ut sig i rummet genom att rummet 

svarar mig i sin genklang. Upplevelsen av sången i ett generöst akustiskt rum 

genererar en upplevelse av att min sångröst blir större, implicit blir alltså även jag, 

som akustiskt fenomen, större. Det diametralt motsatta finner jag i förminskandet av 

mig själv. Det stora rummet kan, trots sin rymd, erbjuda en miserabel akustik, 

sångrösten kan näst intill kvävas i en torftig miljö. (Exempelvis ett gott ”teater- och 

konferensrum” är inte alltid detsamma som ett gott ”sångrum”). Rummet med den 

förminskande akustiken förminskar mig som akustiskt fenomen.  

Erfarenheten av detta filosofiska betraktande av sjungandet ger direkta 

kopplingar till sångundervisning som många gånger på grund av praktiska 

förutsättningar uteslutande sker i samma rum. Att använda olika typer av rum som en 

del av en sångmetodik borde i enlighet med detta resultat vara intressant för 

pedagoger som undervisar i olika former av sång. Den mikrofonförstärkta sången 

kan med enkelhet laboreras i dess akustiska dimensioner genom att lägga till och 

ändra reverb och delay. Vad gäller akustisk sång i skolan skulle olika typer av rum så 

som matsal, källare, aula, gymnastiksal och skolgård kunna användas för att variera 

och utmana sångmetodik. Många äldre skolor kan erbjuda fantastiska stensatta 

korridorer, trapphus och vestibuler för ett laborerande av denna aspekt i sjungandet.  

Likväl som upplevelsen av den fenomenologiska kroppen kan upplevas som 

rent subjekt, ett rent inifrånperspektiv med en avsaknad av reflektioner kring hur 

denna kropp kan upplevas utifrån som objekt, kan den fenomenologiska kroppen 

även förmås att göra det rakt motsatta: att betrakta sig själv som objekt bland andra 

objekt.167 Den fenomenologiska kroppen kan upplevas som objekt för det egna 

subjektet såväl som för andra subjekt i rummet.168 Tillgången till den egna 

fenomenologiska kroppen från dess första-persons perspektiv blir således trefaldig; 

subjekt, objekt och subjekt-objekt. Genom att utmana den naturliga inställningen av 

subjekt-objekt kan fokus flyttas mellan dessa olika aspekter av den fenomenologiska 
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kroppen. Om kroppen tillfälligt fokuseras såsom rent objekt kan innebära att bli varse 

den egna hållningen via en spegelbild oavsett hur denna hållning erfars av subjektet 

inifrån, alltså utan den reflekterade spegelns hjälp. Ett fokus på kroppen som rent 

subjekt kan vara att hitta en inre inställning av avslappning och anspänning utan att 

initialt reflektera detta mot kroppen som objekt, ”hur det låter”. 

 

LLyssnandet  

Den fenomenologiska kroppens uppdelning i subjekt, objekt och subjekt-objekt kan 

levandegöras utifrån aspekten av lyssnande till den egna sången i samklang med andras 

sång. Ett rent subjektivt lyssnande infinner sig då jag helt och hållet saknar 

medhörning och den egna rösten inte på något sätt förmås urskiljas i rummet. Denna 

situation uppstår om jag avskärmar öronen från ett yttre hörande helt exempelvis då 

jag sjunger med hörlurar på och volymen i dessa hörlurar maskar169 över den 

akustiska volymen av mitt sjungande i rummet. Situationen kan dock inkludera att jag 

hör mitt sjungande via så kallad benledning. Då röstens ton och klang bildas i 

sångapparatens strupe och resonansutrymmen, förmedlas ljudet direkt till mina öron 

genom huvudet. Klangen upplevs inte endast som ett akustiskt ljud utan även som 

andra typer av erfarande. Bröstklangens olika tonhöjder ”durrar” på olika sätt i min 

bröstkorg. Jag erfar mitt huvud på ett särskilt sätt då jag sjunger med ”huvudklang”. 

Skillnaden i att höra den egna rösten i sjungandet kan därför presenteras som yttre 

lyssnande; sången från min mun via det yttre reella rummet och till mina öron, och ett 

inre lyssnande; sången från mina stämband och resonansutrymmen och via benledning 

i mitt huvud till mina öron.  

Precis som i presentationen av den fenomenologiska kroppen ovan, finns här 

även en upplevelse av sjungande i immanens. I det inre kan jag sjunga helt 

obehindrad, skyddad från kritikerns upplevelse av mig som objekt, en 

upplevelsedimension som jag har svårt att isolera från upplevelsen av mig som 

subjekt. Här är jag fri. Här kan jag göra alla tänkbar vokal akrobatik. Endast fantasin 

själv avgränsar sångens immanenta möjligheter. Det immanenta sjungandet kan 
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gestalta det sjungande självet i en oåtkomlig bubbla av sång. Den exklusiva tillgången 

till denna immanenta sång är genom det immanenta lyssnandet.   

I ett sjungande kan ett yttre-, inre- och immanent lyssnade vara sammanflätade 

med varandra (se fig. 1). Ur pedagogens, den andres, perspektiv kan det vara 

intressant att analysera och utmana de olika lyssnandemöjligheterna som en sångare 

kan uppleva för att avlyssna sin sång i samklang. Genom att laborera med dessa olika 

ingångar till lyssnandet kan lyssnandet bli medvetandegjort. Denna medvetenhet kan 

i sin tur leda till att olika dimensioner av lyssnandet kan utvecklas. Det immanenta 

lyssnandet kan användas då vi, exempelvis under en tidsrymd, låter sången pågå i 

immanens för att sedan låta sången klinga i rummet. Ett skärpt och tränat immanent 

lyssnande till tonhöjd kan få en sångensemble att ”hålla ton” och ”inte sjunka” trots 

akustiska reella förutsättningar som gör att ensemblen ”sjunker”. Den sånghämmade 

kan förmås att delta i gemensam sång genom att ”pröva sin röst” i immanens. 

 

 

Figur 1. Olika former av lyssnande170 

En intressant paradox som blir synliggjord i denna artificiella uppdelning av 

lyssnande är då den ene ska förevisa något med sin röst för den andre att ”ställa in” 

med sin röst. Subjektet låter sig svårligen frigöras från sig själv. Att uppleva det egna 

sjungandet i ett rent yttre lyssnande är svårt. Det innebär ett absolut exkluderande av 

det inre- så väl som det immanenta lyssnandet. I det sångpedagogiska sammanhanget 

framträder situationen med tydlighet. Då ”den andre”, pedagogen, försöker ge 

återkoppling med hjälp av sin egen sångröst för att påvisa något i sjungandet, står 
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pedagogen paradoxalt nog inför samma dilemma som hon försöker lösa. Det är helt 

centralt att den egna upplevelsen, ur första-person-perspektiv, aldrig någonsin kan 

upplevas ur ett andra-person-perspektiv givet aspekterna av det inre- och det 

immanenta lyssnandet. Ur ett musikpedagogiskt perspektiv ställs det hela på sin spets 

när insikten kommer att jag som sångpedagog är begränsad till att arbeta med en 

klingande sångröst som alltid upplevs ur två diametralt olika perspektiv. En 

sjungande röst, ett tillfälligt fenomen, ska erfaras intersubjektivt från två radikalt olika 

perspektiv. Det ena perspektivet bygger på en subjektiv upplevelse av ett yttre 

lyssnande (den som lyssnar) och det andra perspektivet bygger på en annan subjektiv 

upplevelse av en blandning av de tre olika aspekterna presenterade i figur 1 (den som 

sjunger).  

 

Musikalisk bärvåg och klanglig entitet  

Varje form av sjungande förutsätter en sång. Den kan vara reellt mätbar på många 

olika vis; tonart, melodikontur, intervallhopp, harmonik, frasering, dynamik och 

tidsmässighet som rytmisering och tajming. I musiklitteratur är dessa reella aspekter 

av musik starkt framträdande. Ett stycke musik, en notbild är uppenbart en 

transkription av musikens reella dimension. Trots detta reella finns något mer utanför 

det nedtecknade, något annat som svårligen eller omöjligen låter sig uttryckas i de 

symboler som historiska konventioner har frambringat. I den fenomenologiska 

undersökningen prövades aspekten musik mot tankegodset som reell och transcendent 

medför. Genom denna prövning visade sig transcendenta dimensioner av musik i 

sjungandet som tidigare inte varit lika tydliga för mig. Detta andra, denna dimension 

av transcendens kan visa sig i en genreförtrogenhet, i en vana, en rutin. Den kan 

också visa sig i upplevelsen av klang, när den gemensamma klangen överskrider, 

transcenderar, summan av de enskilda klangerna.  

Våra olika klanger uppgår till en gemensam klang där våra enskildheter inte 

längre går att urskilja. Det starkaste intrycket av musiken som transcendent väsen var 

hur upplevelsen av det musiska gick från att vara musiskt objekt till att agera som 



220 

musiskt subjekt. Denna fokusförskjutning tillskriver musiken, som fenomen, en 

egenhet, något autonomt. Här används ”det autonoma” som någon som är sig själv 

nog och som därför inte behöver förklaras och reduceras till eller med hjälp av något 

annat än sig själv. Språket är ett exempel på ett sådant autonomt väsen. Språk som 

essens, oavsett dess existens, det vill säga vilket språk som avses, kan bara förstås via 

språket självt. Det kan delvis förmedlas via ljud, gester och mimik men helt och fullt 

kräver det sig självt för att existera i sig självt. Upplevelsen av musiken erfars här på 

samma sätt. Musiken kräver sig själv för att helt och fullt kunna visa sig själv. En 

konsekvens av detta, något kontroversiella resonemang, blir att vi aldrig kan lära oss 

musik, i dess helhet, genom att reducera musik till dess reella aspekter, det vill säga 

lära oss om musik. Vi måste de facto musicera för att uppleva musikens kompletta väsen. Vi kan 

uppleva en hel del och tala om musik genom att reducera en del av musiken till 

verbaliserat språk men vi måste vara i musik för att tillfullo uppleva dess väsen. 

Det studerade fenomenet, upplevelsen av den egna sången då den klingar 

tillsammans med andras sång, ger, per automatik, närvaron av den andre – en 

annanhet. Annanheten blir på så sätt en förutsättning för samklang. Att höra den 

andres röst, som en unik röst, vilken jag inte hört förut hos ytterligare någon annan, 

ger mig upplevelsen av att denna annanhet måste vara unik på samma sätt som jag 

upplever att jag själv är unik. Denna upplevda insikt ger att sjungande är ett fenomen 

som är starkt kopplat till det egna, den egna existensen. Upplevelsen av den egna 

rösten kontra upplevelsen av den andres röst präglar upplevelsen av världen och livet 

som sådant. På samma sätt som jag aldrig har mött en annan människa som ser ut 

exakt som jag så har jag inte heller upplevt en annan reellt fysisk människas röst låta 

exakt som jag upplever att min röst låter. Upplevelsen av ”någon annan” kan i 

särskilda fall, paradoxalt nog, vara upplevelsen av mig själv (i en återgiven inspelning 

eller i hörlurar eller förstärkare där det ljud som kommer till mig makar över det ljud 

jag upplever genom ett inre hörande). ”Det där låter inte som jag” är en av de första 

tankar som slår mig när jag hör min röst som den andre. Den andre kan, förutom att 

vara den reellt fysiska andre eller mig själv upplevd som objekt, vara den andre i min 
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immanens; skapad i fantasi eller återskapad från minnen. Jag kan sjunga med en 

immanent Whitney Huston utan att någon reell annan har tillgång till att höra det. 

Som arrangör utnyttjar jag denna typ av upplevelse i immanens när jag hör mina 

sångare och koristers röster i huvudet i skapandet av ett nytt sångarrangemang. Den 

immanenta sångupplevelsen möjliggör en upplevelse av hur det låter redan innan 

sångarna har fått sången att klinga reellt.  

Jag kan spegla mig i den andre, den andre kan spegla sig i mig. Jag kan härma 

och göra lika, samma sorts ljud, samma melodislinga men med min röst. Den andre 

kan på samma sätt, genom spegling, härma mig. Jag kan, trots våra respektive 

uniciteter, försöka få min sångröst att bli identisk med den andres sångröst. Den 

andres sångröst kan, på samma sätt, försöka bli identisk med min. Vi verkar aldrig 

kunna bli exakta sonora reflektioner av varandra. Även om vi aldrig kommer dithän, 

till total sammansmältning, kan vi komplettera varandras klanger och förenas i 

samklang. Samklangens entitet släcker ut upplevelsen av våra individuella klanger till 

förmån för vår gemensamma klang. Givet denna upplevda erfarenhet är det tänkbart 

att den vokala solipsisten, sångaren som sjunger i samsång med andra av sociala skäl 

men inte klangligt och/eller tonalt, inte upplever några musikaliska ”vinster” i en 

samsång med den/de andre/a. Solipsisten kanske upplever ett samsjungande som en 

konkurrenssituation där den enes röstliga klang konkurrerar med den andres röstliga 

klang och därför kommer till korta. Det är även tänkbart att solipsisten upplever att 

en klanglig entitet suddar ut en flerfaldighet av sångare genom att lämna en rik flora 

av klanger till förmån för en enskild klangupplevelse. Det är även tänkbart att 

solipsisten upplever att en klanglig entitet föder en osäkerhet gentemot den egna 

självavlyssningen som blir svårare att fånga genom ett primärt yttre lyssnande. 

Självavlyssningen kräver att den egna rösten kan identifieras i samklangen med 

andras röster.  

Jag upplever aldrig den andre via dennes subjektiva subjektivitet. Detta vore 

att gå in i den andres immanens. Den andre förblir ett fenomen betraktat utifrån, ett 

subjektivt upplevt objekt. På samma sätt som den andre är objekt för mig är en rimlig 
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tolkning att även jag upplevs som objekt för den andre. Givet denna relation har den 

andre tillgång till mig som objekt vilket jag saknar (givet att jag inte hör mig själv 

genom ett yttre lyssnande som maskar över ett inre lyssnande). Upplevelsen av mitt 

eget akustiska sjungande är fångad som subjekt-objektet och kan inte frigöras från 

subjektivitet annat än i ett rent yttre lyssnande. Detta resonemang ger fundamentala 

konsekvenser i ett musikpedagogiskt sammanhang där den enskilde sångaren givet 

sitt subjektiva perspektiv har svårt att uppleva sig själv som objekt vilket är en 

förutsättning för den andres upplevelse av sjungandet vilket i sin tur är en 

förutsättning för musikalisk interaktion. Den andre har alltså en essentiell närvaro vid 

en sångpedagogisk situation. Resonemanget leder därmed till att ”en till en” 

undervisning mellan en elev och en sångpedagog för att sångförmågans yttre 

lyssnande skall kunna utvecklas.  

 

Sjungandets essentiella och utvidgade utsträckning 

Förutom exemplen i texten ovan visar undersökningen ytterligare aspekter av hur 

sjungandet breder ut sig och implicit vad sjungandet kan bestå av. En särskild fas i 

den fenomenologiska metoden är den så kallade fenomenologiska reduktionen. 

Reduktionen är ett sätt att försöka avlägsna det som icke är nödvändigt för att 

fenomenets ska kunna existera överhuvudtaget. Undersökningens reduktion visar 

slutligen på två olika versioner av fenomenet. En ”begränsad” version vilket 

inkluderar essenser så som lyssnande, sångapparat, existensen av den andre, känslor, 

medvetande, reell tid och reellt rum i de immanenta och reella sfärerna. En annan 

version innehåller, förutom den begränsade versionen, även ett ”utvidgat” fenomen. 

Denna utvidgade variant inkluderar essenserna; upplevd tid, upplevt rum, emotioner, 

mänsklig gemenskap, musikens transcendens samt något gudomligt. Dessa senare 

essenser, vilka alla tillhör det utvidgade fenomenet, inkluderas i sjungandet enligt 

logikens princip ”och/eller”. Detta betyder att ett utvidgat fenomen kan innehålla en 

eller flera intersubjektivt delade transcendenta essenser men behöver samtidigt inte 

göra det. Dessa eventuella intersubjektiva upplevelser av fenomenet skulle kunna 
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beskrivas med fenomenologisk termologi som delade livsvärldar.171 I praktiken innebär 

detta resonemang att det är fullt möjligt för vilka subjekt som helst att sjunga 

tillsammans med delad upplevelse av vad som konstituerar detta gemensamma 

sjungande. I samma ensemble är det samtidigt möjligt att endast vissa subjekt delar 

vissa aspekter av sjungandet medan andra inte gör det.  

 

Vidare läsning  

Detta kapitel har endast berört delar av den fenomenologiska undersökningen kring 

sjungandet ur ett första-person-perspektiv. För den intresserade rekommenderas 

därför vidare läsning i licentiatavhandlingen Sångupplevelse- en klingande bekräftelse på min 

existens i världen. Under mina tidigare studier i musikpedagogik har företeelsen av att 

inte sjunga i-ton studerats exempelvis i kandidatuppsatsen Körledares erfarenheter av 

dysconcentriker. En imponerande forskningsinsats kring ur-ton sjungande har initierats 

av professor i musik pedagogik Graham F Welch men förvaltas även av flertalet 

musikpsykologer och då forskare företrädelsevis knutet till Isabelle Peretz 

forskningsinstitut i Montreal.172 Vidare läsning kring sjungandet där relationen mellan 

den enskilde sångaren och resten av sångensemblen läsas i Sverker Zadigs 

licentiatuppsats (2011) i föreliggande antologi där vi får följa hur enskilda sångare 

lockas att följa andra enskilda sångare vad gäller tonprecision. Vad gäller kunskaper 

kring sångapparatens röstorgan rekommenderas världsledande på området, professor 

emeritus, Johan Sundbergs Röstlära, en bok som ligger till grund för stora delar av 

kunskapen kring sångapparaten och därmed hur sjungandet kan utvecklas genom 

sångpedagogik. Daniel Zangger Borchs avhandling Sång inom populärmusikgenrer (2008) 

är ett exempel på detta.173 En utveckling av sjungandet kan även studeras via ett 

fokus på hörsel och hörselns förmåga att autodidakt utveckla det egna sjungandet. 

Här rekommenderas Alfred A. Tomatis arbeten vilket framförallt manifesteras i The 

Ear and the Voice.174 Vidare läsning för den som intresserar sig för fenomenologi 

rekommenderas initialt Don Ihdes Experimentell fenomenologi: en introduktion eller Dan 

Zahavis Fænomenologi från 2003 samt Jan Bengtssons Med Livsvärlden som grund.175 En 
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härlig fusion av fenomenologi, sång och musik finns bl.a. i Don Idhes klassiker 

Listening and Voice: Phenomenologies of Sound från 1976 samt Joseph F. Smiths The 

Experience of Musical Sound från 1979.  
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148 Singing out of tune beskrivs även i engelsk litteratur med termen singing out of key. I svensk litteratur 
förekommer vanligen uttrycket falsk sång eller falsksång (se exempelvis P-G Alldahls Körintonation. Du 
skall icke sjunga falskt mot din nästa.) 
149 Väsensinnehåll är det inneboende innehållet i fenomenet, oberoende av hur vi uppfattar fenomenet i 
dess empiriska existens. Enligt Husserl är det fenomenets väsensinnehåll som möjliggör att vi kan 
möta fenomenet i vår fantasi. 
150 Intersubjektivt betyder ordagrant mellan subjekt, människor. Ett exempel på musikalisk 
intersubjektivitet är en ensemblesituation där musikerna är djupt intersubjektivt eniga om vissa av de 
fenomen (exempelvis musikaliskt uttryck) de står inför, upplever och tillsammans skapar.  
151 Med traditionell vetenskap avses här naturvetenskaperna, positivismen, empirismen och 
psykologismen (se Kjørup, 1999). 
152 Även om dessa ”objekt” förvisso kan vara livslevande subjekt så som de studeras i biologism, 
psykologi och beteendevetenskap. 
153 Merleau-Ponty, 2004, s. 281 
154 Det närmaste jag kommer ett sådant inifrånperspektiv hos fenomenet moln, är då jag är i det 
markbundna molnet dimma. Himmelens moln, har antagligen väsensdrag kopplade till altitud och 
viktlöshet som jag bara kan närma mig genom spekulation. 
155 Då den fenomenologiska undersökningen genomfördes under 2010 kunde resultaten jämföras och 
perspektiveras med endast två fenomenologiska studier om sång Towards a phenomenology of the 
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instrument- voix presenterat i Analecta Husserliana av Alessia Rita Vitale samt A Phenomenological 
Experience of Singing Vocal harmony With Another Person av Krista F Winters. 
156 Metaforen med trädet som fenomen lånas från Don Ihde 2001. 
157 Begreppet avslöja skall här förstås som ett avtäckande likt det arkeologen gör när det nyfunna 
föremålet avlägsnas från dess omgivande jordlager. Den moderne fenomenologins förgrundsgestalt 
Edmund Husserl beskriver fenomenologi som en tankens arkeologi.  
158 En deduktiv metod innebär att pröva en befintlig teori på empiri. Ett klassiskt exempel är ”teorin” 
om att alla människor är dödliga. ”NN är människa alltså är NN dödlig.   
159 Begreppet i förekommande fall är föga förvånande - sjungande 
160 Begreppet ska inte förstås som en väsensegenskap av en människas musikaliska förmåga. Det ska 
endast beskriva det särskilda drag som skiljer det musikaliska från det icke musikaliska. Begreppet 
musikaliskt blir därmed ett absolut så väl som ett relativt begrepp. Absolut i den bemärkelsen att ett 
och samma subjekt bestämmer ett fenomen som musikaliskt och relativt genom att olika subjekt kan 
ha olika uppfattningar om huruvida ett och samma fenomen är musikaliskt eller inte.  
161 “tones are alive and fluid; and so is the form they thus generate.” (Smith, 1979, s. 106) 
162 Detta gäller inte tal som bla skiljer sig från sång genom ett lägre subglottalt tryck.  
163 Den generella essensen ska beskriva fenomenet på ett sådant sätt att det tydligt divergerar från 
liknande fenomen. Liknande fenomen, i det här fallet, skulle kunna vara tal, rapp, rop, skrik och 
nynnande vilka alla är vokala uttryck med hjälp av rösten. ”Talet” kan förvisso ha tonala aspekter så 
väl som musikaliskt rytmiska, precis som ”rappen” men det saknar då ett tonalt flöde. Vore det inte en 
åtskillnad mellan fenomenen, hade vi inte olika begrepp för att beteckna dessa fenomen.  
164 För en komplett redovisning av licentiat undersökningens fenomenologiska resultat se 
Leijonhufvud, 2011.  
165 Solipsist kommer av latinets solus, ensam och ipse, själv. 
166 Begreppet kommer ursprungligen från den franske psykologen och sedermera filosofen Maurice 
Merleau-Ponty. Hans idé om en fenomenologisk kropp, snarare än en fysisk kropp, kommer från 
mötet med människor som har förlorat exempelvis en arm. Armen är fortfarande en förnimbar del av 
kroppen även om den fysiskt sett inte längre är där. Ett annat exempel är den blinde erfarenhet av 
kroppen som fenomen där blindkäppen är en del av kroppen och inte en artefakt som kroppen 
använder sig utav. 
167 Att betrakta sig själv, eller någon annan, som objekt är avser inte att vara synonymt med att betrakta 
något objektiv. All upplevelse måste i linje med fenomenologin förstås från ett första-person-
perspektiv, dvs subjektiv.  
168 Blicken kan fästas på den egna handen likväl som vilken annans hand som helst. Den ena handen 
kan känna på den andra handen som på vilken annan hand som helst. Den levande kroppen kan 
därför beskrivas både som ett subjekt så väl som ett objekt. (Merleau-Ponty)  
169 maskning är ett begrepp inom musikakustiken och avser det fenomen som gör att ett ljud, med 
starkare volym, kan ”gömma” ett annat ljud med lägre volym. Ljudet med lägre volym hörs inte till 
förmån för ljudet med starkare volym.  
170 Figuren avser inte att visa de olika delarnas utbredning i förhållande till varandra. Delarna i venn-
diagrammet visar bara vilka olika typer av positioner som kan antas.  
171 Livsvärld och/eller livsvärldar är fenomenologiska begrepp som i Husserls fenomenologi är liktydigt 
med den naturliga inställningens värld. Om vi utgår från alla möjliga subjekt så innebär detta lika 
många möjliga livsvärldar. Det är alltså inte frågan om en med en naturlig inställning till världen 
Husserls livsvärld en självständig metafysisk värld. 
172 Se hemsidan för Isabelle Peretz forskningsinstitut (http://www.brams.umontreal.ca) där ny 
forskning kring bl.a. ”tondövhet” och eller svårigheter att sjunga i-ton presenteras kontinuerligt. 
Rekommenderad läsning är bland annat Isabelle Peretz Auditory agnosia: A functional analysis eller Peter 
Q Pfordresher & Steven Brown Poor-pitch Singing in the absence of ”Tone-Deafness”.  
173 Delar av denna avhandling manifesteras även av Zangger Borch i sångmetodikboken Stora 
sångguiden: vägen till din ultimata sångröst (2008).  
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174 Tomatismetoden är utvecklad av den franske läkaren Alfred Tomatis. Metoden har utvecklats till 
att innefatta andra områden än den ursprungliga förbättring av sångförmågan.  
175 Se även: Don Ihde Listening and Voice: Phenomenologies of Sound. En ingång till fenomenologi enligt 
Edmund Huserl är Fenomenologins idé eller Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. 
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POSTLUDIUM 

Utopisk kommunikationsönskan? 

Cecilia Ferm Thorgersen 

 

De medverkande lärosätena och ledningen av NFS hade av regeringen fått i uppdrag 

att organisera och genomföra en forskarutbildning som skulle erbjuda musiklärare att 

utveckla musikdidaktisk och musikspecifik kompetens, funktionell i ett professionellt 

sammanhang. Att organisation av en forskarskola för aktiva lärare som ett 

lärandesystem kräver kommunikation mellan aktörer från samtliga arenor är något 

som blev tydligt i arbetet med NFS, vilket även stämmer väl överens med tidigare 

studier. Det förkom frekvent och engagerad kommunikation mellan koordinator, 

ämnesföreträdare och deltagare i forskarskolan, men vissa kommunikationsmönster 

och – innehåll saknades. Organisationen lade dessvärre inte tillrätta för täta utbyten 

mellan samtliga tre arenor. I efterhand blir det tydligt att kommunikation mellan 

aktörer inom undervisningspraktiken och den akademiska praktiken oftast gått 

genom licentianderna själva. I organisering av framtida forskarskolor bör således 

företrädare för såväl undervisningspraktik och akademi bjudas in till kontinuerliga 

möten där mål för och upplägg av forskarstudier för aktiva forskande lärare 

diskuteras. Är detta möjligt? Finns det utrymme för nya forskarskolor i 

musikpedagogik över huvud taget? Och vem driver i så fall arbetet med att lägga 

tillrätta för god kommunikation för en fungerande framtid mellan alla inblandade? 

Och är det möjligt att ens komma fram till gemensamma mål för verksamheten? 

Möten mellan akademi, licentiander och skolhuvudmän hade troligen kunnat 

bidra till att gemensamma uppfattningar om vad forskarutbildning kan vara, kunde 

ha utvecklats genom reflektion och diskussion. I förlängningen hade sådana möten 

kunnat lägga tillrätta för såväl utveckling inom arenorna som sådana, där införlivande 
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och utveckling av ramar, idéer, verktyg, språk, och dokument hade kunnat ge lärarna 

möjlighet att skapa och återskapa praktiken. Huvudmännen hade behövt utveckla 

begrepp och kunskap om vilken kompetens som utvecklas inom en forskarutbildning 

och vad den skulle kunna användas till, vilket ytterligare understryker vikten av 

kontinuerliga möten mellan huvudmän och företrädare för akademin. Dessutom 

hade vikten av att skapa ett tryggt klimat i yrkespraktiken kunnat fokuseras. 

Företrädarna för akademin skulle å sin sida behöva kunskap om hur 

forskarutbildning kan bidra till funktionell kompetens på praxisfältet.  

NFS-organisationen uppmuntrade licentianderna att vara aktiva deltagare i 

forskarskolan som lärandesystem och att reflektera över sin utveckling, funktion 

inom och i relation till de olika arenorna. NFS-kollegiet fungerade också som en 

mötesplats för dylika diskussioner och reflektioner. Vad regeringen önskade sig var 

didaktik- och ämneskompetenta lärare som skulle kunna bidra till elevernas 

måluppfyllelse. Vad de fick var nyfikna, kritiska, undersökande, kommunicerande, 

offentliga, och systematiska forskarutbildade lärare som gärna vill förändra och 

utveckla praktiken. Det kommer författarna i denna bok att fortsätta göra. De ger 

inte upp, de har fortsatt att träffas regelbundet ett par gånger om året, och bland 

annat arbetat fram den bok ni just tagit del av. Därför kan hela forskarskolan i 

musikpedagogik ses som en förebild för andra nätverk med syfte att undersöka och 

utveckla musikpedagogisk praktik i nära samverkan, vilket i förlängningen kommer 

att bidra till elevers måluppfyllelse. Dessutom torde detta nätverk kunna bidra till att 

huvudmän och akademi i en framtid blir nyfikna på varandra vilket skulle möjliggöra 

och bibehålla en kommunikation som implicerar levande bryggor mellan 

musikpedagogisk teori och praktik.  
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