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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur en lärare i ämnet Allmän musikdidaktik på 
en musikhögskola ser på sitt ämne. Studiens vetenskapsteoretiska ansats är kvalitativ och den 
teoretiska ramen bygger på ett hermeneutiskt perspektiv. Datamaterialet har insamlats genom 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer med en lärare i ämnet Allmän musikdidaktik 
på en musikhögskola. Intervjuerna har transkriberats och bearbetats med hjälp av ett narrativt 
analyssätt. I resultatet presenteras teman som kretsar kring vägen fram till didaktiklärartjänsten, 
synen på ämnet allmän musikdidaktik och en föränderlig undervisningsmodell. Resultatet visar 
på hur ett flertal engagerade personer påverkade de val läraren gjorde som ledde fram till di-
daktiklärartjänsten. Vidare presenterar resultatet en syn på ämnet som en bro mellan praktiska, 
metodiska kurser och övergripande pedagogiska kurser och vikten av professionell reflektion. 
Därefter redovisas lärarens sätt att utveckla ämnet Allmän musikdidaktik genom erfarenhet, 
litteratur samt utbyte med kollegor och studenter. I diskussionen lyfts tre sammanfattande te-
man fram vilka är synen på och undervisning i ämnet, ett praktiknära förhållningssätt samt att 
göra intryck på studenter. 

 
Nyckelord: didaktik, musikpedagogik, allmän musikdidaktik, hermeneutik 

	  
Abstract	  	  
The purpose of this study is to describe how a teacher in the subject of Music Didactics at a 
music college views his own subject. The scientific theory of the study is qualitative and the 
theoretical framework is based on a hermeneutic perspective. The data has been generated 
through unstructured and semistructured interviews with a teacher in the subject of Music Di-
dactics at a music college. The interviews have been transcribed and processed using a narrative 
analysis method. The results present themes that tells about the road that lead to becoming a 
teacher in the subject, the view on the subject of general music didactics and the evolving of 
his teaching model. The results show how a number of committed individuals influenced the 
choices made by the teacher leading to the didactics teacher position. Furthermore, the result 
presents a view on the subject as a bridge between the practical, methodological courses and 
the theoretic, pedagogical courses. Lastly, the teacher's way of developing the subject of Music 
Didactics is presented through experience, literature and exchanges with colleagues and stu-
dents. In the discussion, three summary themes are highlighted, which are the views on teaching 
the subject, a practical approach and the impression on students. 
 

Keywords: didactics, music education, music didactics, hermeneutics 
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Förord  
 
”Det har varit för mig ett ganska kreativt arbete ändå. Även om det handlat om det som 
många skulle betrakta som teori så har det inte varit det för mig riktigt, det är en möjlighetsan-
passning på något sätt, utformning. Jag gillar att utforma, gestalta musik, så gillar jag att ge-
stalta utbildning på något sätt.” 
 
Att skriva det här arbetet har varit en lång resa. Jag har lärt mig mycket på vägen och att det 
tagit längre tid än planerat. Kanske har det varit bra sett ur vissa aspekter då jag hunnit processa 
olika delar av arbetet över tid och fått ett bredare perspektiv. Tack till dig arbetet handlar om, 
för den tid du lagt på samtal med mig under arbetets gång. Jag vill också rikta ett stort tack till 
min sambo Christina, du som stöttat, ibland pushat mig och att du dessutom korrekturläst tex-
ten. Utan er hade resultatet av arbetet inte blivit vad det är idag, något jag är mycket stolt över.   
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 
Genom åren har de lärare jag mött under grundskole- gymnasie- och folkhögskoletiden varit 
olika ur många aspekter. Dessa olikheter kan exempelvis handla om vilken relation de valt att 
skapa till mig som elev, deras syn på musik, på vilka sätt de gett mig som elev feedback eller 
hur de förhållit sig till stoff för instudering. När jag som 21-åring blev anställd som gitarrlärare 
hos ett studieförbund i Oskarshamn fick jag för första gången i mitt liv själv ta ställning till 
dessa aspekter. Då fick jag själv fatta beslut som påverkade undervisningen under de cirka fyra 
timmar i veckan jag undervisade. Den enda grund jag hade att stå på var min egen kunskap i 
kombination med den erfarenhet jag hade från hur jag själv upplevt undervisning genom åren 
och vad jag tyckte fungerat bra eller dåligt med den. Än idag minns jag vissa problem jag stötte 
på och hur jag saknade verktyg för att kunna hantera dem. Ett exempel på detta är hur frustrerad 
jag blev när jag inte visste hur jag skulle hantera situationer då elever i en grupp hade olika 
ambitionsnivå och presterade därefter.   
Under de år jag nu spenderat på Musikhögskolan Ingesund och dess lärarutbildning, har ämnet 
musikdidaktik kommit att bli mycket betydelsefullt för utvecklandet av min pedagogiska filo-
sofi. Ämnet didaktik syftar inte till att sätta normer eller ge färdiga ”recept” på hur undervisning 
ska gå till, snarare syftar ämnet till att medvetandegöra lärare om vad som påverkar undervis-
ning och elevers lärande. Ämnet har med stor framgång ökat min medvetenhet om alla de 
bakomliggande faktorer som leder fram till de beslut jag tar i min undervisning samt hur dessa 
beslut påverkar resultaten av min undervisning. Mycket av denna undervisning har utvecklat 
inte bara min lärarfilosofi, utan också min förmåga till att se saker och ting ur ett mångfacetterat 
perspektiv också i andra sociala sammanhang.  

Med hjälp av min ökade kompetens som didaktiker, kan jag nu belysa saker som för mig tidi-
gare varit osynliga. Idag uppmärksammar jag till exempel relationen mellan min syn på kun-
skap i ämnet musik, och val av det stoff jag använder i min undervisning. Ämnet didaktik har 
gett mig de begrepp och de verktyg jag behöver för att kunna lyfta den professionella dialogen 
med mina studiekamrater och blivande kollegor till en högre nivå. Jag har tack vare ämnet lärt 
mig många metoder för hur jag som lärare ska gå tillväga för att se för- och nackdelar med de 
metoder jag använder och hur jag ska utveckla dem. När jag nu är mer medveten om vad som 
påverkar min praktiska yrkesteori kan jag också på allvar bli det som inom ämnet kallas för 
”den reflekterande praktikern”, en lärare som har en tanke bakom de val som påverkar under-
visning. 

1.2 Problemområde  
Ämnet Musikdidaktik hanterar frågor som  mål med undervisning, innehåll i undervisning, or-
ganisering av undervisning, vad som värderas och hur, förutsättningar hos elever och lärare 
samt ramar som främjar eller begränsar undervisning och inlärning. Ämnet kan medvetande-
göra grunder till varför beslut tas och ge perspektiv på hur legitimering av ämnet musik kan 
formuleras. Frågorna går att applicera på alla musikpedagogiska verksamheter, alltså verksam-
heter i vilka avsiktlig inlärning av musik pågår (Hanken & Johansen, 2013). Min uppfattning 
är att stora delar av det som ryms inom ämnet musikdidaktik används på ett eller annat sätt av 
alla som undervisar i musikämnen. Medvetet eller omedvetet, alla musiklärare gör olika val av 
handlingar utifrån deras egen erfarenhet. Musikdidaktik kan hjälpa musiklärare att lyfta sitt 
arbete till en mer professionell nivå.  
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Under de fem år jag gått musiklärarutbildningen har jag upplevt en svårighet i att veta hur 
mycket arbete jag ska lägga på olika kurser. Upplevelsen har varit att det är höga krav från 
många ämnen och jag har tvingats till en prioritering. När jag gjort praktik har min egen upp-
levelse varit att ämnet Allmän musikdidaktik har varit den största hjälpen för min utveckling 
till att bli en professionell lärare. Med denna studie vill jag ta reda på hur en lärare i ämnet 
Allmän musikdidaktik på en musikhögskola uppfattar sitt ämne vad gäller didaktikens roll, 
upplägg och ämnesutveckling. 

1.3 Arbetets disposition 
Arbetet tar sin början i bakgrundskapitlet i vilket det går att läsa om litteratur i ämnet och tidi-
gare forskning som är relevant för studien på olika sätt. Efter det följer en problemformulering. 
I kapitlet om teoretiska utgångspunkter berättas om bland annat konstruktionism, hermeneutik 
och andra så kallade ”glasögon” som används under arbetet. Metodkapitlet tar upp de metodo-
logiska utgångspunkterna som används i studien. Kapitlet redovisar också de metoder som an-
vänts för design av föreliggande studie, det vill säga urval, datainsamling, analysmetod, etiska 
överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet. Därefter följer resultatkapitlet där det 
går att läsa om de teman som analysen genererat och en sammanfattning av dessa. I diskuss-
ionskapitlet diskuteras resultat, metod, arbetets betydelse samt möjligheter till fortsatt forskning 
på området.  	  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som är relevant för studien. Littera-
turen som tas upp är sådant som handlar om ämnet musikdidaktik, det ämne studieobjektets 
berättelse kretsar runt. Därefter presenteras studiens problemformulering, syfte och forsk-
ningsfrågor.  

2.1 Områdesorientering 

2.1.1 Didaktikens grunder 
Enligt Nationalencyklopedien (2016) kommer begreppet didaktik från grekiskans didakto’s, 
vilket betyder undervisande. Ordet innebär läran om undervisning och undervisningens teori 
och praktik. Som forsknings- och undervisningsområde utgör didaktik en egen disciplin hos 
flera lärosäten i Sverige, ofta kopplat till lärarutbildningar. Hanken och Johansen (2013) be-
skriver skillnaden mellan begreppen didaktik och pedagogik. Som ovan förklarats innebär di-
daktik det som har att göra med undervisning och lärande. Didaktiken är endast en del av pe-
dagogiken, som är en tvärvetenskaplig disciplin, vilken även innefattar psykologi, sociologi, 
minnesforskning, filosofi etcetera. Skolverket (2016) nämner att forskningsfältet är relativt ungt 
och att ämnet ”behandlar undervisningens och inlärningens teori och praktiska överväganden”. 
Hanken & Johansen (2013) menar att didaktik kretsar kring alla de beslut som tas om vad elever 
ska lära sig, hur eleverna skall lära sig detta, de förhållanden och förutsättningar som ligger 
bakom dessa beslut och de överväganden som bör föregå dem. Schenck (2006) skriver ”Ef-
tersom inlärning från början av våra liv ofta sker naturligt, framgångsrikt och utan förklaringar, 
kan man fråga sig varför undervisningskonsten som ryms i det vi kallar för pedagogik och me-
todik har blivit ett så stort vetenskapligt område.” (sid.73). Svaret ligger i att undervisnings-
sammanhangen idag är formella och mer komplicerade. Enligt Skolverket (2016) ämnar teori-
erna att hjälpa läraren med strukturering och tolkning av pedagogisk verksamhet genom reflekt-
ion och kritisk granskning av undervisning och dess effekt. Syftet är att teorierna ska handleda 
lärare i utveckling av sin praktik och vice versa. Schenck (2006) menar att ”det kan finnas 
hinder utanför barnens kontroll men som är direkt kopplade till undervisningen. Då är det lära-
rens sak att röja undan hinder genom att granska sitt sätt att undervisa.” (sid. 74). Håkansson 
och Sundberg (2012) skriver att lärare måste organisera och planera sin undervisning för att 
den skall bli kvalitativt god. Schenck (2006) påpekar att all planering är positiv, men att lärare 
också måste behålla sin förmåga till improvisation. Enligt Skolverket (2016) går inte teorierna 
och praktiken isär, de är ständigt samverkande. Konkreta linjer att arbeta efter för att utveckla 
sin utveckling går att finna i didaktiska grundfrågor som problematiserar undervisningen och 
lärandet. Enligt Skolverket (2016) är dessa frågor utgångspunkter för didaktiken: 
Vem ska lära sig? 

Vad ska individen lära sig? 
När ska individen lära sig? 

Med vem ska individen lära sig? 
Hur ska individen lära sig? 

Genom vad ska individen lära sig? 
Varför ska individen lära sig? 

För vad ska individen lära sig?  (Slolverket s. 1) 
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Hanken och Johansen (2013) ställer upp en liknande rad frågor men menar att ramfaktorer samt 
elev- och lärarförutsättningar även bör ingå. Dessa faktorer bör ses på i relation till varandra 
när en musikpedagogisk verksamhet ska planeras, genomföras, värderas, motiveras samt re-
flekteras över. Lauvås och Handal (2015) skriver att reflektion syftar till att ”utveckla personlig 
kunskap och handling i ett yrkessammanhang” (sid. 96). Enligt Schenck (2006) är reflektion 
efter undervisning ovärderlig som utgångspunkt för fortsatt planering och leder till lärande för 
läraren. Schenck skriver vidare att reflektion ämnar att konkretisera hur ”uttalade syften med 
lektionen och övriga målsättningar i relation till vad som i praktiken skett” (sid. 216). Schencks 
uppfattning delas av Håkansson och Sundberg (2012) som också anser att det är viktigt med 
reflektion och lärarens analys av hur väl målen med undervisningen nås. Schenck (2006) påpe-
kar att en struktur för reflektion underlättar för läraren. Hanken och Johansen (2013) menar att 
man som lärare vid reflektion kan ha de didaktiska frågorna som utgångspunkt vid utveckling 
av undervisningen. Utan en form att utgå ifrån kan det bli svårt att få ett tydligt perspektiv på 
undervisning. En metod för reflektion är att se på balansen mellan olika motsatser, balanspar 
som exempelvis förhållandet mellan roligt och krävande, lek och allvar, elevinitiativ och lärar-
initiativ samt beröm och kritik. Vissa didaktiska frågor går att använda vid annan avsiktlig in-
lärning än den i skolform, alltså även den utan lärare eller instruktör av någon form. Ett exempel 
skulle kunna vara att reflektera över vilka ramar som existerar för ens övning i improvisation. 
Således kan didaktik användas för att planera övning.  

Enligt Hanken och Johansen (2013) är också terminologin en viktig del av didaktiken. Med 
hjälp av de begrepp som skapas genom utveckling av fältet är det möjligt att analysera under-
visning djupare tillsammans med kollegor. Lauvås och Handal (2015) menar att reflektion med 
kollegor bör genomföras med professionens gemensamma och vetenskapligt förankrade yrkes-
kunskaper. Samtidigt säger de att det är viktigt att reflektion sker med ett språkbruk tillgängligt 
för alla deltagare. Att tillsammans med kollegor strukturerat reflektera och diskutera är enligt 
Schenck (2006) viktigt eftersom olika lärares bild av vad som skett under en lektion kan skilja 
sig åt markant. 

Det går enligt Skolverket (2016) att förenklat se på de didaktiska grundfrågorna utifrån den 
”didaktiska triangeln”.  

 

 
Figur 1. Didaktisk triangel (Skolverket, 2016, s. 1).  

 
Triangeln tar dels upp frågan om vad innehållet i undervisningen bör vara, dels vad syftet med 
undervisningen av stoffet är och sist men inte minst vilken metod som är bäst under den didak-
tiska processen. Frågan gällande syfte kan förklaras som målsättningar och kan även innehålla 
motivationsfaktorer för elever. Schenck (2006) menar att utgångspunkten i planering bör vara 
syftet med lektionen. Syftet utgör basen för allt, valet av material, aktiviteter, läxor etcetera. I 
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triangeln ovan saknas de aktörer som ingår i lärandekontexten som frågorna handlar om, med 
andra ord eleverna och lärarna. Undervisningen påverkas av aktörernas erfarenheter, identiteter 
och samhällssyn. Detta är anledningen till att didaktiska frågor även bör syfta till att skapa 
förståelse för aktörernas erfarenheter och åsikter om undervisningens innehåll. I skolan försig-
går inte bara bildning i det som formuleras i läroplaner. Socialisering, överföring av normer, 
värderingar, syn på samhället och konstruktion av kollektiva identiteter, sociala samspel och 
roller är annan typ av bildning som ständigt pågår i skolan.  Detta är vad som enligt Hanken 
och Johansen (2013) vanligen kallas en tyst läroplan och har sin grund i den historiska, poli-
tiska, sociala och ekonomiska kontext som skolan befinner sig i. Som lärare är det viktigt att 
inte glömma detta när det förs diskussion kring vad barnen lär sig i skolan.  
Den didaktiska pyramiden beskrivs av Skolverket (2016) som en modell i vilken de olika på-
verkansfaktorerna ingår, det vill säga eleven, skolan, innehåll och metod.  

 
Figur 2. Didaktisk pyramid (Skolverket, 2016, s. 1)  

 
Allt detta inom en samhällelig kontext där dagsaktuella frågor, teknisk utveckling och sam-
hällsstrukturer också påverkar lärandet. Dessa samhällsstrukturer kan bestå av bland annat eko-
nomiska strukturer, migration, genusroller och så vidare. Bland annat påverkas elevsamman-
sättningen av migrationspolitiken och ekonomiska frågor kan avgöra skolans materiella förut-
sättningar. Där med har politiska strömningar en stark påverkan på lärandet i skolan. 
 
Håkansson och Sundberg (2012) talar om att lärares kompetenser är den viktigaste kvalitets-
faktorn för elevers lärande. Att fortbilda lärare, låta dem utveckla kunskaper kring bland annat 
pedagogik och ämnesdidaktik är därför, ur ekonomisk synvinkel, ett bra sätt att förbättra elevers 
förutsättningar för lärande. Undervisningen måste präglas av engagemang och samarbetsvilja 
samt vara baserad på evidensbaserad forskning. 

2.1.2 Musikdidaktikens område 
Musikdidaktikens område är enligt Hanken och Johansen (2013) den musikpedagogiska verk-
samheten, så som skolor, kulturskolor, rockband, körer och annan musikverksamhet med av-
siktlig inlärning. I samhället möter människor musik i många fler kontexter än i skolan, inte 
minst i media och andra sammanhang där musikindustrin eller ekonomi styr värden och mål-
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sättningar bakom valen av musik. Enligt Hanken och Johansen skulle detta kunna vara en star-
kare påverkningsfaktor än ”skolmusiken”. Ett viktigt didaktiskt spörsmål är hur denna ”fritids-
musik” påverkar musikinlärningen i skolan? Barn i vår tid lär sig genom ett ständigt utveck-
lande antal källor. Många tar initiativ till att lära sig på egen hand och detta bör, enligt enligt 
Hanken och Johansen studeras mer. Exempelvis rockband och internetforum är olika inlär-
ningskontexter som borde undersökas närmre. En viktig uppgift för didaktiken är att belysa 
relationen mellan undervisningsämnet och dess basämnen, särskilt med musik då basämnena 
kan ses på olika sätt. Det går att se på musikämnet utifrån tre baser, nämligen som konst, var-
dagskultur eller vetenskap. Dessa dimensioner representerar också olika kunskapsformer. Att 
kunna göra något är inte det samma som att veta något, att kunna uppfatta ett harmoniskt förlopp 
är inte detsamma som att kunna sätta ord på det. Vilka slags kunskaper ett ämne representerar 
är också ett grundläggande ämnesdidaktiskt spörsmål eftersom det har stor inverkan på både 
innehåll och metod i den musikpedagogiska verksamheten. Om det läggs vikt på den veten-
skapliga dimensionen kommer kunskap om musik ta stor plats i innehållet. Läggs det vikt på 
konst-dimensionen kommer praktiska moment och uttryck vara centrala. Teoretiseringar kom-
mer att vara grundade i upplevelsen av musik. Schenck (2006) delar in ämnet musik i tre delar, 
nämligen instrumentteknik, allmän musiklära samt pedagogik gällande arbetsform. 

2.1.3 Didaktisk kompetens 
Lärare bör enligt Håkansson och Sundberg (2012) tro på sina elever samt anpassa sin undervis-
ning till elevers kunskapsnivå. Schenck (2006) har en liknande uppfattning och påpekar att vi 
som lärare ”alltid måste möta eleven där han eller hon står” (sid. 86). Enligt Hanken och Jo-
hansen (2013) är planering av undervisning en del och elevers inlärning en annan del av didak-
tiken. Undervisning behöver nödvändigtvis inte innebära inlärning och måste därmed förstås 
också utifrån elevers perspektiv. Håkansson och Sundberg (2012) påpekar att en förutsättning 
för att elever skall engageras är att lärare har goda kunskaper om elevers utvecklingsbehov, 
kunskaper om undervisningsvariation, utmanande och inspirerande ansatser samt kunskaper 
om misstag elever vanligtvis gör på ett visst undervisningsområde.  

I en studie genomförd av Nordenbo, Søgaard, Tiftikci, Wendt och Østergaard (2008) påvisas 
att hög didaktisk kompetens är en av tre grundpelare som ger god inlärning hos elever. Hög 
akademisk nivå, ämneskunskap och didaktiskt välgrundade handlingar i undervisning har stor 
effekt på inlärning hos de som undervisas. Hanken och Johansen (2013) delar upp didaktisk 
kompetens i tre nivåer: 
K1: Kunna genomföra undervisning. Handlingskunskap. Ofta intuitivt, oövervägt, ej planlagt. 
Går att göra utan pedagogisk utbildning.  
K2: Kunna överväga, planlägga och värdera pedagogisk verksamhet, samt planera sin egen 
verksamhet.  
K3: Kunna legitimera, dryfta och kritiskt värdera pedagogisk verksamhet samt kunna diskutera 
och problematisera pedagogiska frågeställningar.  
Stolpe (2011) menar att det som lärare inte är möjligt att i undervisningssituationer medvetet 
reflektera och tänka ut strategier eller handlingsplaner i klassrummets komplexa och händelse-
rika miljö. Hon menar att skillnaden mellan lärarstudenter och erfarna lärare är att erfarna lärare 
agerar automatiskt. När vi står inför handlingstvång fattar vi snabba beslut utan chans till att slå 
upp vad som är bästa handlingssätt i en bok.  
Lauvås och Handal(2015) skriver om musikpedagogens praxis och menar att även den går att 
dela in i tre nivåer. 
P1: Handlingarna 
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P2: Överväganden pedagogen gör över sina handlingar. Detta görs med grund i egna erfaren-
heter, andras erfarenheter vi hört om och teorier vi läst om i exempelvis utbildning.   
P3: När en som pedagog har verktygen för att försvara sina handlingar utifrån etiska och poli-
tiska aspekter. 
Lauvås och Handal (2015) talar om att lärares hantering av bråk mellan elever speglar deras 
syn på människors interaktion. Det är alltså inte tillfälligheter som gör att lärare handlar på ett 
visst sätt i en musikpedagogisk situation, vare sig den är under tidspress eller inte, utan det är 
deras praktiska yrkesteori. Detta är en teoretisk konstruktion som säger att lärare grundar sina 
handlingar i teoretiska kunskaper och insikter som bygger på egen och andras erfarenheter samt 
värderingar de ser som viktiga. Ofta är stora delar av den praktiska yrkesteorin tyst. Den har 
inte gjorts helt medveten och kan vara motsägelsefull, föränderlig och osammanhängande. En-
ligt Hanken och Johansen (2013) är den praktiska yrkesteorin en typ av kunskap som blivit 
förankrad i vårt vardagliga tänkande och handlande. Lauvås och Handal påpekar att många av 
de teorier studenter läser om i skolan aldrig praktiseras. Detta innebär att denna införstådda 
kunskap inte kan utvecklas och ingå i den praktiska yrkesteorin förrän de omsätts i den egna 
yrkesrollen. I denna fas kan reflektion sätta den egna praktiska yrkesteorin i relation till de nya 
erfarenheterna och utveckling ske. Hanken och Johansen menar att som professionell pedagog 
bör en därför jobba med sin praktiska yrkesteori på K2 och K3-nivå, medvetandegöra sin etik 
och därmed få möjlighet att utveckla den. 

Lauvås och Handal (2015) menar att handlingar inte är tillfälliga, utan olika faktorer pressar 
fram handlingsmönster hos lärare. Av Hanken och Johansen (2013) förklaras dessa Ramfak-
torer som förutsättningar som har med tid, material, gruppstorlek, lokal och liknande faktorer 
att göra. Faktorerna kan vara både hinder för eller främja undervisningen och inlärandet. De 
kan vara fysiska som exempelvis akustik, storlek på rummet, eller kanske hur väl musikutrust-
ningen fungerar. Ramfaktorn tid är en begränsning som diskuteras mycket och varierar från 
skola till skola. Förutom längden på lektioner bör även elevens tidsmässiga möjligheter till öv-
ning hemma tas i beaktning. Enligt Schenck (2000) är det viktigt att påverka elevens förutsätt-
ningar, exempelvis genom att prata med vårdnadshavare om vad övning innebär och kräver. 
Hanken och Johansen menar också att de ramar som finns i målen med undervisningen även de 
är en faktor som kan upplevas begränsande eller främjande för undervisningen. Sist men inte 
minst spelar de ekonomiska ramarna alltid en roll, den kan påverka i stort sett alla övriga ram-
faktorer. Förutom de formella ramar som förklaras ovan kan informella ramar spela in. Lärare, 
eleven, elevens föräldrar, kollegor och skolchefen är parter som eventuellt har förväntningar på 
undervisningens resultat. Kanske har kommunen förväntningar på vad kulturskolan ska bidra 
med till samhället. Ramfaktorerna är begränsande och verkar utom lärarens och elevens kon-
troll. Alltså är det en didaktisk kategori som verkar överordnat alla didaktiska beslut som tas.  

 
Hanken och Johansen (2013) menar att lärares förutsättningar påverkar val av innehåll och me-
tod, ofta blir det tyngdpunkt på saker lärare tycker är viktiga och känner sig bekväm med. Lä-
roplanen talar till stor del om för oss hur vi som lärare har i uppdrag att se på ämnet, men hur 
ämnet ser ut i realiteten bestäms mycket av vår egen syn. Öhman (2014) talar om hur en ökad 
politisk styrning gällande undervisning påverkar vilka didaktiska val som är möjliga. Lärare 
har också fått ett större ansvar att sköta administrativa uppgifter och därmed fått mindre tid till 
planering, genomförande och reflektion av undervisning. Han tolkar detta som en minskad till-
tro till lärares yrkeskunnande och att det skett en avprofessionalisering av läraryrket. Öhman 
menar att en återprofessionalissering av yrket bör ske genom didaktisk forskning och riktar 
kritik mot att ”lekmän tycker saker om skolan” (sid. 47). Ämnes- och pedagogiska färdigheter 
är enligt Hanken och Johansen en viktig del av lärarens förutsättningar. Pedagogens grundsyn 
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på pedagogik är också en viktig del. Vilka krav pedagoger har på sig gällande färdigheter inom 
ämnet som hen skall undervisa, är mycket olika. Detta beror naturligtvis på elevers musikkultur 
och nivå, vad som står i fokus för undervisningen samt eventuella läroplaner. Detta är över tid 
föränderligt och för att kunna följa utvecklingen bör läraren själv utvecklas under sin karriär 
som lärare. Att som lärare ha goda kunskaper inom ett ämne är ingen garanti för att undervis-
ning blir bra. 
Metod är allmänt sett ett vitt begrepp. Enligt Hanken och Johansen (2013) bör begreppet inom 
didaktiken tolkas som den undervisningsmetod läraren använder i sin undervisning och att 
denna skall utgå ifrån elevens förutsättningar. Det handlar alltså inte om vad läraren känner är 
mest effektivt som metod, utan vad som fungerar mest effektivt för elevens inlärning. Inom 
begreppet ryms även planeringen bakom de aktiviteter som används i undervisningen. Valet av 
metod är avgörande för undervisningens effekt på elevens inlärning och är därför en mycket 
viktig didaktisk fråga. 
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2.2 Undervisning i lärarutbildningar 

2.2.1 Relation mellan teori och praktik 
Eriksson (2009) har genomfört en studie med syftet att beskriva och försöka förstå hur lärarstu-
denter under sin utbildning konstruerar kunskap om läraryrket och den pedagogiska yrkesverk-
samheten. Det framkommer i studien att lärarstudenter har svårigheter med att omsätta teore-
tiska perspektiv i sitt praktiska handlande. Enligt Eriksson lyfter studenterna fram erfarenhet 
som en förutsättning för att kunna förankra litteratur- och föreläsningsinnehåll. Ferm Thorger-
sen (2012) skriver om kvalitetsmässigt lärande inom musikdidaktik ur ett holistiskt perspektiv. 
Hon argumenterar för att kunskap om detta lärande bör utgöra basen för utvecklandet av teorier 
och planering för kvalitetsarbete inom musiklärarutbildningar. I resultatet kommer Ferm Thor-
gersen fram till att lärande av musikdidaktik sker i olika ”rum” för lärares förberedelse, arbets-
liv och vardagsliv. Kontakten mellan dessa rum avgör vilken kvalitet lärandet har. I lärarutbild-
ning var de mest framträdande rummen kurser på institutioner och verksamhetsförlagd utbild-
ning (VFU). Det framstår också som viktigt att det finns ämnen eller ”rum” i vilka ”dörrar 
stängs” för att skapa en trygg miljö, samtidigt som ämnet håller kontakten till andra ämnen och 
VFU. Eriksson (2009) framhåller att studenter ofta upplever en diskrepans mellan vilka intent-
ioner lärarutbildare på högskoleförlagd utbildning och lärarutbildare på verksamhetsförlagd ut-
bildning har med sin undervisning. När lärarutbildare från olika ämnen har olika syn på lärar-
utbildning och läraryrket kan det begränsa studenters möjlighet att skapa praktisk kunskap i sitt 
blivande yrke. Eriksson får stöd för detta påstående av Grossman, Hammerness & McDonald 
(2009) som menar att lärarutbildningars universitetsförlagda och verksamhetsförlagda delar är 
separerade. Lärarutbildare och lärarutbildning måste problematisera denna åtskillnad. Selander 
(2015) lyfter också problemet med att lärarstudenter får möta olika synsätt på vad det innebär 
att vara lärare. Gedda (2014) menar att det finns många faktorer som påverkar högre utbildning 
men att det enskilda universitetet ändå har goda möjligheter att påverka roller, sammanhang 
och kunskapers framträdande och därmed rådande utbildningskultur. 

2.2.2 Erfarenheter 
Studenterna i Ferm Thorgersens studie (2012) påpekar att problemformuleringar är lättare att 
förstå om en som student bär på erfarenheter som går att relatera till ämnet didaktik. Därmed är 
det viktigt att som student förbli i kontakt med egna erfarenheter från undervisning. Studenterna 
i studien var tydliga med vikten av ”att göra” för att kunna lära sig. Selander (2015) påstår att 
det är meningen att lärarutbildningar ska sammanväva teori och praktik. Lärarstudenter bör 
enligt honom få med sig både teoretiska modeller och träning i praktiska färdigheter i sin ut-
bildning, han pekar också på hur dessa verksamheter bör ske i nära relation till varandra. Teo-
retiska resonemang bör på ett tydligt sätt kopplas till praktisk verksamhet och vice versa. I Ferm 
Thorgersens (2012) studie framkommer en samlad åsikt från studenterna som innebär att mål 
för lärande i olika rum bör relatera till varandra. Studenterna underströk nyttan av att vara i 
både de praktiska och de teoretiska rummen samtidigt. 
Studenters uppfattning är att det värde professorer i ämnet didaktik sätter på undervisning, i 
relation till krav på dem själva och lärarstudenter, sätter enligt Ferm Thorgersen (2012) tonen 
på lärande i didaktik. Lärarstudenterna i studien baserade sin respekt för professorer, vilket de 
såg som en förutsättning för kvalitetsmässigt lärande, på professorernas förmåga som undervi-
sande lärare. Intervjuerna pekar också på att professorer tjänar på att uppmana studenter till att 
dela med sig av erfarenheter och att själv dela med sig av sina egna erfarenheter som lärare. 
Dimenäs, Gustafsson och Mitiche (2016) argumenterar för att läraryrkesrollen bör utvecklas 
utifrån den praktiska verksamhetens process och dess inneboende dilemman. De pekar på att 
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didaktisk forskning relaterad till beprövad erfarenhet hjälper studenter att utveckla en integre-
rad syn på teoretiska och praktiska ämnen i lärarutbildningen. Organisationen måste enligt Ferm 
Thorgersen (2012) erbjuda tydliga mål och ramar så att lärarstudenter får möjligheter att mötas 
och dela erfarenheter i relation till det multidimensionella ämnet musikdidaktik. Holistiskt kva-
litetsmässigt lärande kräver engagerade konstnärliga lektorer som är villiga att dela erfaren-
heter, att jobba på ett varierat sätt med ett flertal uttrycksformer och att skapa autentiska kopp-
lingar till lärarstudenternas framtida yrke. 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Hur en lärarutbildning ska se ut styrs från politiskt håll. Vad utbildningen ska innehålla styrs i 
stor utsträckning av krafter utanför högskolan och lärare i respektive ämne har detta att för-
hålla sig till. Ämnesdidaktik finns idag i en eller annan form på alla lärarutbildningar i Sve-
rige och syftar till att vara en bro mellan pedagogiska teorier och praktik i undervisning. Med 
faktorer som tidsramar och trängsel med andra ämnen i utbildningen måste lärare i ämnesdi-
daktik välja ett sätt att planera sina kurser som gör att de får sin rätta funktion i utbildningen. 
Vad i ämnet didaktik är viktigast för lärarstudenter att få med sig in i sin blivande yrkespro-
fession? På vilka grunder görs urvalet av innehåll till kurser? Hur ska läraren i musikdidaktik 
förhålla sig till andra ämnen i utbildningen? Min förhoppning är att denna studie bidrar till en 
bättre förståelse för vad som format undervisningen och innehållet i musikdidaktik-kurser på 
musikhögskolan. 

Syftet med studien är att beskriva hur en lärare i ämnet Allmän musikdidaktik på en musik-
högskola uppfattar sitt ämne vad gäller didaktikens roll, upplägg och ämnesutveckling.  

 
1. Vad har för respondenten varit viktiga erfarenheter som lett fram till att bli lärare i mu-

sikdidaktik? 
2. Hur uppfattar respondenten ämnet allmän musikdidaktik innehållsligt samt i relation till 

övriga ämnen i en musiklärarutbildning?  
3. Vilka uppfattningar har respondenten vad gäller utveckling av innehållet i sin undervis-

ning? 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel beskrivs de teoretiska perspektiv använda som utgångspunkt vid analys av det 
empiriska material som samlats in genom samtalen som förts med läraren studien handlar om.  

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Den ontologiska ståndpunkt som valts för denna studie är konstruktionism. Med konstruktion-
ism menas enligt Bryman (2011) att sociala företeelser och deras mening är något som kon-
strueras av sociala aktörer och är under ständig revision. Det är med andra ord inte en avbild av 
verkligheten, utan en tolkning av verkligheten och dess inneboende mening bestäms genom 
överenskommelser mellan olika parter. Det är alltså konstruktioner av verkligheten som stän-
digt konstrueras om i nya versioner och det finns aldrig ett resultat som ses som slutgiltigt. 
Inställningen till tolkningen av en livsberättelse blir med denna ståndpunkt öppen och objektiv. 
Ett enligt min uppfattning passande sätt att analysera en kvalitativ studie av denna typ är utifrån 
ett hermeneutiskt perspektiv. Detta öppna sätt att skapa kunskap på är nära relaterat till kon-
struktionismen. 

3.2 Hermeneutik 
Enligt Nationalencyklopedien (2016) betyder hermeneutik ”läran om tolkning”. Rötterna finns 
i renässansen då texttolkning gjordes både genom den protestantiska bibelanalysen och det hu-
manistiska studiet av antikens klassiker. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att texttolkning 
är mycket centralt inom hermeneutiken, men det är inte enbart skrivna ord som  ses som text. 
Uttrycket text kan också innebära språkliga uttryck som samtal eller sociala handlingar som är 
föremål för tolkning. 

Ödman (1979) påpekar att hermeneutiken erkänner att det finns många sätt att förstå världen 
eller en företeelse på. Den är principiellt anpassningsbar och det finns inte en fastslagen tes. 
Inom hermeneutiken görs tolkningar av verkligheten utifrån en själv. Som tolkare finns förut-
sättningar i de kulturella förkunskaper en besitter. Möjligtvis går det att för sig själv medvetan-
degöra dessa förutsättningar. Med denna medvetenhet finns möjlighet att få syn på de begräns-
ningar som varit med och format den uttolkade meningen. Begreppet hermeneutik innefattar 
alltså inte en entydig beteckning, utan bör ses som en mängd olika synsätt och metodiska ny-
anser. Därav uppstår det skillnader beroende på forskaren. Dessa skillnader kan bero på vilka 
intentioner forskaren har med arbetet eller på vilket sätt kunskap tolkas och förstås. Dessa fak-
torer förklarar till viss del vad som står ovan, att det inte finns en enskild metod, en mall för hur 
ett hermeneutiskt arbete går till väga. Dock innebär detta inte att alla sätt att förstå ses som 
likvärdiga, det finns metoder av olika kvalitet. Det viktiga är att förstår att förståelsen är relativ.  

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det människan upplever som sin ”värld” är unikt för 
varje människa. Som det går att läsa ovan är varje människas förförståelse unik eftersom alla 
har mer eller mindre olika förutsättningar, kunskaper, traditioner etcetera. Det hermeneutiska 
perspektivet på uttrycket ”värld” är alltså inte bara den yttre världen, utan det som sker i sam-
verkan mellan den yttre världen och förståelsen av den. Ödman (2005) menar att förförståelse 
är en förutsättning för att göra en tolkning möjlig. Han menar att vi inte kan förstå utan att redan 
ha förstått. Förförståelse utgör själva grunden till vilket fokus en tolkning får.  
Tolkningar gör vi enligt Ödman (2005) både i nuet men också av tolkningsobjektets förhållande 
till framtiden. Anledningen till att vi behöver tolka och reflektera är enligt Ödman att vi inte 
förstår nuet. Syftet med tolkning är att orientera sig och förstå. I tolkning skapar vi därför nya 
betydelser för att förstå ny information i relation till tidigare erfarenheter och förförståelse. Vi-
dare skriver Ödman att detta innebär en risk för övertolkning. Det är viktigt att som forskare 
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inte lägga in sina egna värderingar och därmed medverka till att felaktiga tolkningar sker i be-
rättelser.  
Förståelse innebär enligt Ödman (1979) inte bara något kognitivt, att komma till insikt med hur 
något fungerar eller ser ut. Att begripa något innebär inte något mer än att något nytt läggs till 
det gamla. Förståelse berör en utöver begripande även som viljande, kännande och etisk varelse. 
Jämförelsen kan göras mellan att det går att begripa ett matematiskt tal medan en forskare till 
uppnå förståelse för varför till exempel en folkgrupp har en speciell tradition. Förståelsen hand-
lar alltså om människans existens, villkor och möjligheter. 

Ödman (1979) menar att den nutida hermeneutikern arbetar med tecken och tydning. Som 
hermeneutiker är en enligt Kvale och Brinkmann (2014) ofta tvungen att orientera sig i ett 
kaos av tecken. Vilka är väsentliga och vilka är det inte? För att avgöra detta krävs förståelse 
under orienteringen i det insamlade materialet som skall tolkas. Det kan då lätt bli övertolk-
ning i sökandet av gripbar mening. För att få den mest korrekta tolkningen möjlig menar Al-
vesson och Sköldberg (2008) att en forskare kan använda sig av den hermeneutiska cirkeln. 
Ett huvudtema för hermeneutiken har alltid varit att meningen hos en del endast kan förstås 
om den sätts i samband med helheten. Helheten består av delar och förstås där med utifrån 
dessa. Detta innebär den hermeneutiska cirkeln. Ödman (2007) talar om hur det krävs en för-
förståelse för att kunna tolka delarna som sedan skapar helheten. Den hermeneutiska cirkeln 
beskrivs av Hartman (2004) som interaktionen mellan delar och helhet när forskare på ett ve-
tenskapligt sätt försöker förstå en annan människa och rättfärdigandet av den tolkning som 
görs. För att uppnå förståelse för helheten måste delarna bli synliga och förstås. För att de-
larna ska förstås måste de också ses i sin kontext, de måste belysas ur ett helhets-perspektiv, 
hur de samspelar och skapar helheten. Tankerörelsen som rör sig fram och tillbaka mellan del 
och helhet är det som betecknas som den hermeneutiska cirkeln. Processen kan också ses på 
som en spiral, vilket ger möjligheten till en startpunkt. Då får förståelseprocessen ta en början 
i en del, se denna i samband med helheten, gå tillbaka till delen och så vidare. Möjligtvis tar 
spiralen början i en vag och intuitiv uppfattning av helheten för att sedan leda till tolkning av 
delarna vilka sedan relateras till helheten och så vidare. Alternerandet ger undan för undan en 
fördjupad förståelse av meningen. Detta är den objektifierande hermeneutikens cirkel. 

Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter att förutom den objektifierande hermeneutiken finns 
också en annan strömning inom den hermeneutiska rörelsen, den aletiska hermeneutiken. 
Denna strömning har också genererat en hermeneutisk cirkel, vilken istället går mellan förför-
ståelse och förståelse. Dessa cirklar är inte varandra motsatser, snarare kompletterar de 
varandra. Kvale och Brinkmann (2014) påpekar vikten av att tolkaren har förkunskap om en 
texts eller ett samtals innehåll, detta eftersom syftet med tolkningen är att få ut en giltig förstå-
else av meningen i texten eller samtalet som skall tolkas. Vi människor hämtar vår form av 
förståelse ur tradition och historien. Förståelse bygger på förförståelse, att vi gör antaganden 
om vad olika ord har för innebörd. Kunskapen vi bygger av text (samtal) går igenom det ”filter” 
av ens förförståelse, föreställningar, värden, praktiker och så vidare. 

 
Texten ska beaktas som autonom, alltså att den förstås utifrån sig själv och vad den 
säger om ett tema. Tolkning innebär förnyelse och kreativitet. Tolkningen ger 
större förståelse för texten och innebörden berikas. Alltså vidgas meningen med 
texten. (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Tolkningen av en text avslutas enligt Kvale och Brinkmann (2014) när en så kallad god ge-
stalt uppnåtts, i vilken det finns ett inre sammanhang i texten och det inte finns logiska motsä-
gelser. Detta går att likna vid det Alvesson och Sköldberg (2008) menar, att det de kallar tolk-
ningsmönstret bör vara internt konsistent, konsekvent och utan logiska motsägelser. Därför 
bör deltolkningarna av texten prövas mot meningen i texten som helhet. För att få det Al-
vesson & Sköldberg kallar för extern konsistens i tolkningsmönstret bör vid möjlighet texten 
kontrolleras mot andra texter med samma källa. Kvale och Brinkmann påpekar att om mönst-
ret inte har extern konsistens bör den istället påvisa skäl till detta.  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 
dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogörs för valet av forskningsansats samt den metod och det analyssätt som 
ligger till grund för studien.  

4.1.1 Val av forskningsansats/Vetenskapsteoretiska grunder 
Enligt Bryman (2011) menar många kvalitativa forskare att det krävs en speciell metodologi 
som speglar skillnader mellan studier på människan som social varelse och naturvetenskap-
liga studier. Kvalitativ forskning bygger på analys av lågt strukturerad data, bland annat an-
vänds intervjuer och enkäter med öppna svar. Den hör ofta ihop med en uppfattning om ett 
mångfacetterat perspektiv på den sociala verkligheten. Därmed krävs verktyg och begrepp 
som är mer flexibla för att kvalitativa studier ska kunna bedömas. Det är vanligt förekom-
mande att kvalitativa forskare försöker inta studieobjekts perspektiv, åsikter och uppfatt-
ningar, något som stämmer väl överens också med ett konstruktionistiskt perspektiv. Genom 
att inta objekts perspektiv möjliggörs uppfattningar av situationer och miljö på ett annat sätt 
än utomstående gör. En mer strukturerad metod för datainsamling skulle innebära förvänt-
ningar på vilka svar en som forskare skulle finna och därmed begränsa möjligheterna att ta in 
sitt eller sina studieobjekts syn på sin upplevelse av världen. En risk som uppstår med detta 
sätt att arbeta är att forskaren börjar identifiera sig med personer som studeras och att syftet 
med forskningen går förlorad. Detta kan leda till att en som forskare tappar sin objektivitet 
och bortser från andra perspektiv än det som kommuniceras från ens studieobjekt.  
 
Strävan efter att jobba utifrån ostrukturerade ramar innebär vanligen forskningsmetoder som 
kräver en öppen frågeställning vid starten av en datainsamlingsprocess. När intervjuer an-
vänds som metod vid kvalitativ forskning används enligt Bryman (2011) oftast mindre struk-
turerade typer av intervjuer. Detta öppna sätt att samtala innebär förutom en större möjlighet 
att få tillgång till intervjuobjektets syn på världen också en flexibilitet. Bland annat är det un-
der datainsamlingsprocessen möjligt att ändra fokus och inriktning.  
 
I föreliggande studie används ett induktivt förhållningssätt, då studien har en mycket öppen 
frågeställning och teorier skapas utifrån vad personen som studeras berättar under intervjuer. 
Efter att analyserat de första intervjuerna kommer dock inslag av deduktion, det som av Bry-
man (2011) förklaras som den vanligaste uppfattningen mellan teori och praktik i samhällsve-
tenskap. Denna studie har inga givna teorier eller hypoteser som det deduktiva förhållnings-
sättet innebär men efter att de första intervjuerna analyseras skapas en viss struktur, vissa te-
matiseringar, vilka används för ytterligare insamling av information. Att på detta sätt gå mel-
lan insamling av empiri och teori kallas för en iterativ strategi, den upprepande spiralrörelse 
som finjusterar teorin allt eftersom. Bryman pekar också på att vi bör vara försiktiga med be-
greppet teori när vi använder en induktiv strategi. Med teori åsyftas ofta resultatet och resultat 
i kvalitativa studier är svåra att generalisera eftersom de ofta bara representerar en eller ett få-
tal personers perspektiv.  
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4.1.2 En fallstudie med kvalitativa intervjuer 
Bryman (2011) menar att en fallstudie innebär en detaljerad och ingående studie av ett enda 
fall. Merriam (1994) talar om hur en som forskare med hjälp av kvalitativa fallstudier kan 
rikta in sig på insikt, upptäckt och tolkning, snarare än hypotesprövning. Kvalitativa inter-
vjuer kallas enligt Bryman ofta för ostrukturerade då många beslut tas på plats under själva 
intervjun. Målet med intervjuerna är ”att vara flexibla och medverka till att få fram intervju-
personens världsbild” (sid. 445). I mitt fall så har jag förutom att jag utgått ifrån ostrukturera-
rade intervjuer i min studie även utgått ifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom 
jag i intervjuaren utgår ifrån övergripande teman och frågor som lämnar stort utrymme för in-
tervjuobjektet att välja vilken riktning samtalet skall ta. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
innebär dessa intervjumetoder att intervjuaren behöver bra färdigheter inom intervjuns ämnes-
område och vara bekant med metodologiska alternativ samt ha bra kunskap gällande de teore-
tiska problem som kan uppstå när kunskap ska genereras ur samtal.  

4.1.3 Den hermeneutiska cirkeln 
Som det står beskrivet i kapitel 3 blir enligt Alvesson och Sköldberg (2008) den mest korrekta 
tolkningen av en text möjlig när en forskare använder sig av den hermeneutiska cirkeln. Hart-
man (2004) förklarar den hermeneutiska cirkeln som interaktionen mellan delar och helhet, 
vilket också stämmer väl överens med hur det gått till vid tolkning av samtal som förts med 
respondenten i denna studie. Det har varit en tankerörelsen som rör sig fram och tillbaka mel-
lan del och helhet. Det som i kapitel 3 av Alvesson & Sköldberg beskrivs som den aletiska 
hermeneutiken, som handlar om samspelet mellan förståelse och förförståelse är också appli-
cerbar på föreliggande studie. Intervjuerna har förts utifrån att jag som intervjuare har en för-
förståelse för ämnet, likaså har tolkning av texten gjorts utifrån förförståelse. Kvale och 
Brinkmann (2014) påpekar vikten av att tolkaren har förkunskap om en texts eller ett samtals 
innehåll för att tolkningen ska bli giltig. För att analysera insamlad data i föreliggande studie 
har den hermeneutiska cirkeln använts.  

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informant, studiens genomförande samt dess tro-
värdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av respondent 
Syftet med denna studie är att studera en erfaren lärare i ämnet musikdidaktik på en musiklära-
rutbildning. Det faller sig naturligt att då välja en respondent som har jobbat som lärare i mu-
sikdidaktik på en musikhögskola under många år och har mycket erfarenhet i ämnet. Därmed 
är det han som är objektet för undersökning i denna fallstudie. Denna person kommer att be-
nämnas som Erik, ett fingerat namn. 

4.2.2 Datainsamling 
De samtal som förts med Erik har enligt Bryman (2011) bestått av, som tidigare nämnts, både 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. De första samtalen utgick från Eriks första steg 
på den musikaliska banan och sedan associerade han fritt. Som intervjuare reagerade jag sedan 
på uttalanden med följdfrågor och samtalet fick en naturlig riktning. Samtalet där efter var även 
det ostrukturerat, med Eriks undervisningsupplägg som utgångspunkt. Detta följdes upp med 
semistrukturerade intervjuer, under vilka frågor ställdes utifrån teman som tagits fram vid ana-
lys av de första samtalen. Båda dessa intervjuformer är väldigt flexibla och det finns alltid en 
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öppenhet för nya infallsvinklar och teman både från intervjuaren och intervjupersonen. Alla 
samtal spelades in med diktafon för att kunna transkriberas i efterhand.  

4.2.3 Bearbetning och analys 
Efter att de första intervjuerna genomförts påbörjades transkription av inspelningarna. Detta 
gjordes genom lyssning på inspelningarna samtidigt som allt skrevs på ner på dator. Tran-
skriptionen av intervjuerna var mycket tidsödande, det har tagit lång tid både med transkript-
ion och med analys av denna stora textmassa. Efter de första analyserna av transkriptionerna 
började övergripande teman synas. Efter detta intervjuades Erik vid ytterligare två tillfällen 
och då användes dessa övergripande teman för att få ännu mer utvecklade tankegånger. Sedan 
transkriberades de sista intervjuerna för att analyseras mer djupgående. Transkriptionerna läs-
tes ett flertal gånger och så småningom utvanns ett flertal teman, detta var en så kallad herme-
neutisk analys. Under analysen gjordes upptäckter av hur olika delar av berättelsen kunde 
kopplas samman och det framgick en holistisk bild av vad som ligger bakom Eriks filosofi 
som lärare. 

 Enligt Kvale & Brinkmann (2014) ändras formen vid transkription av en inspelad intervju, 
den ordagranna intervjuutskriften representerar inte ett samtal på ett korrekt sätt. Inom den 
hermeneutiska traditionen kallas detta ”traduire traittori”, vilket betyder ”att översätta är att 
förråda”. Uttrycket syftar inte bara på översättning mellan språk, utan även på olika former av 
berättande. Detta förrådande går att komma runt. Om den som intervjuat transkriberar kan 
denne bära med sig intervjusituationens emotionella aspekter och därför börjar analysen redan 
i denna fas. Intervjuaren vet med högre grad också vad som är relevant att transkribera. Re-
spondenten har också fått läsa mina analyser för att säkerställa att min tolkning är acceptabel.   

4.2.4 Etiska överväganden 
Under arbetet med en intervjustudie finns det ett flertal etiska överväganden som måste tas i 
beaktning.  Det finns fyra huvudsakliga krav som sammanställts av Vetenskapsrådet (2018). 
Dessa består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandkra-
vet. Informationskravet innebär att forskaren måste informera deltagare i en studie om vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. De skall upplysas om att deltagandet är frivilligt och 
att de har rätt att avbryta sin medverkan. Personer i fokus för studier måste också informeras 
om syftet med studien, metoder som används samt eventuella följder och risker med studien.  
Samtyckeskravet innebär att forkare bör inhämta  deltagares samtycke. Detta är extra viktigt i 
studier då deltagare gör en aktiv insats. Med konfidentialitetskravet menas att alla personer 
ingående i en undersökning skall ges högst möjliga konfidentialitet, samt att obehöriga inte 
kan ta del av deras personuppgifter. Nyttjandekravet handlar om hur uppgifterna som samlats 
in för forskningsändamål inte får användas för kommersiella eller andra icke-vetenskapliga 
syften. Dessa uppgifter får inte heller användas för beslut om åtgärder som påverkar den en-
skilde, exempelvis vård eller tvångsintagning.  

4.2.5 Tillförlitlighet och äkthet 
Vanligtvis mäts studiers kvalitet gällande tillförlitlighet och äkthet utifrån validitet och relibi-
litet. Kvale och Brinkmann (2014) pekar på att många kvalitativa forskare ignorerar eller av-
färdar frågor om reliabilitet och validitet. Dessa forskare menar då att dessa begrepp innebär 
förtryckande positivistiska föreställningar som försämrar tolkningsmöjligheter. Bryman 
(2011) talar om hur det kan medföra en risk för att medföra felaktiga eller olämpliga referens-
ramar. Sådana ramar minskar chansen för att fånga de perspektiv intervjupersoner visar upp 
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när det är en öppen generell frågeställning istället för specifika och starkt riktade frågor. Bry-
man menar att dessa begrepp passar bättre för kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning be-
höver andra metoder för att bedöma trovärdighet, då är begreppen tillförlitlighet och äkthet 
mer lämpade att använda i denna studie. Begreppet tillförlitlighet delas upp i fyra delkriterier: 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta. För att uppnå 
trovärdighet har studien genomförts enligt existerande etiska regler från Vetenskapsrådet. För 
en god trovärdighet har också det Bryman kallar respondentvalidering genomförts. Det inne-
bär att jag redovisat resultatet för den undersökta personen, han har kunnat bekräfta att jag 
som forskare uppfattat och tolkat våra samtal rätt. I och med att resultatet i föreliggande kvali-
tativa studie baseras på vad en enda individ svarar blir överförbarheten låg. Det går inte att ap-
plicera generella svar på andra situationer eftersom studien helt och hållet fokuserar på ett 
unikt fall. Med syfte att öka överförbarheten har detaljrika transkriptioner av intervjuerna 
gjorts och dessa har legat till grund för beskrivning av resultatet. Som forskare är det lättare 
att öka studiens pålitlighet, vilket görs genom att tydligt redovisa hela forskningsprocessen 
och alla dess faser. För att studien ska kunna styrkas och bekräftas krävs det att den skett i 
god tro. Med det menas att forskaren inte låtit personliga värderingar eller teoretiska inrikt-
ningar påverka utförandet eller slutsatserna av studien. Under studien har samtal, transkription 
av samtal och tolkningarna av transkriptioner inte medvetet påverkats av personliga värde-
ringar. Transkriptioner har tolkats utifrån ett kritiskt förhållningssätt för att inte förlora fokus 
på var studiens syfte varit. Detta till trots finns det alltid ett risktagande vid den typ av studier 
då en stor del av resultatet grundar sig i tolkning.  
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som gjorts av insamlat material från inter-
vjuer med respondenten. De teman som presenteras kretsar kring respondentens syn på ämnet 
musikdidaktik, vad som ledde fram till att han blev lärare i ämnet och hur han valt att lägga upp 
de kurser han undervisat i. Teman som presenteras i resultatkapitlet är Vägen fram till didak-
tiklärartjänsten, Synen på ämnet Allmän musikdidaktik och Upptäcksresan med en levande för-
änderlig undervisningsmodell.  

5.1 Vägen fram till didaktiklärartjänsten 
I resultatets första tema behandlas de saker Erik menar har lett fram till att han blev lärare i 
ämnet Allmän musikdidaktik. 

5.1.1 Uppväxten 
Erik växte upp i en mindre bruksort i Västerbotten med en skolkantor som pappa. Fadern var 
alltså både kantor i kyrkan och lärare på mellanstadiet och senare även ämneslärare på högsta-
diet. Han ledde fyra till fem olika körer parallellt och Erik minns det som att fadern jobbade 
konstant ”men det var ändå en trevlig miljö”. Fadern startade dessutom en frivillig verksamhet 
med den klass han undervisade, han lärde dem spela blockflöjt. Detta exponerades Erik för när 
han var omkring sex år gammal och började själv spela väldigt tidigt, så småningom fick han 
gå med och spela med ”det där blocklöjtsgänget” som var flera år äldre än han själv. 
 
Erik berättar om ett viktigt minne från en vistelse hos nära vänner till hans föräldrar. Dessa 
vänner benämner han ”mina andra föräldrar”, han bor till exempel hos dem under tiden hans 
föräldrar är på en resa till England 1951. Mannen i den familjen spelade fiol men också en del 
piano och han gav Erik en stark upplevelse av att musicera: 
 

Han kunde spela lite piano, de hade ett piano hemma. Han satte en fiol under hakan 
på mig och så spelade han komp till. Och jag stod bara och drog på lösa strängar. 
Och det lät underbart tyckte jag, det var min ingång till att spela fiol. Det blev mu-
sik på en gång! Det var liksom inte att först lära sig att göra rätt med hantverket, 
utan det var något som levde på en gång och det har varit en av mina definitiva 
drivkrafter – att det måste bli musik med en gång, inte bli bara teknik eller hant-
verk från början. Varför ska man då hålla på? Hur man ska göra eller hur man ska 
hålla instrumentet. Jag säger alltså inte att det inte är nödvändigt att kunna men att 
det inte är det enda perspektivet. Först gör man hantverket och spelar rätt toner en-
ligt noterna, sen så lägger man på lite dynamik ovanpå och då blir det musik. Jag 
tror inte på det, det är ett icke-musiskt sätt att hålla på. 

 
Minnet som återberättas i citatet ovan har följt med Erik och påverkat hans syn på vad ingången 
till musicerande bör vara. Han menar att denna upplevelse av musicerande som något levande 
är den naturliga vägen att lära sig spela. Enligt Erik bör fokus ligga på denna musiska typ av 
upplevelse, det han menar är musikens egentliga syfte.  
 
I mitten av 50-talet startar Eriks far musikcirklar inom studieförbundet ABF (Arbetarnas bild-
ningsförbund). Detta utvecklas så småningom till en kommunal musikskola, en relativt tidig 
sådan på Norrlandskusten. Han jobbade då även som musikledare under flera år. Senare bytte 
han inriktning och började undervisa i handelsämnen på en handelslinje som fanns på högsta-
diet vid denna tid. Vid ytterligare ett tillfälle bytte han ämnen, då han blev ämneslärare i natur-
vetenskapliga ämnen. Han gjorde med andra ord flera rockader under sin karriär. Denna strävan 
efter förändring och denna nyfikenhet är något som Erik tror sig blivit påverkad av: ”Jag har 
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nog alltid varit intresserad av att utvecklas och jag tror jag sa det redan i början, att så var min 
far också. Jag hade nog honom som en omedveten förebild. Ända upp till när han var nära åttio 
letade han ju ny manskörsrepertoar.” Erik tror att hans fars "frimodighet kring musik" samt 
positiva inställning till att saker är möjliga, har påverkat honom. 
 
Platschefen vid en industriellt företag i orten hörde vid ett tillfälle en violinist spela inne i en 
närliggande större ort och tipsade Eriks far om denne, en dansk som då lämnade sin karriär som 
musiker bakom sig för att bli musiklärare i den lilla bruksorten Senare blev han lärare för Erik-
som började spela fiol i åttaårsåldern. Erik säger att han hela tiden fick spela med sådana som 
var äldre än han själv och att hans far började också spela fiol, nästan som vår tids Suzukiun-
dervisning. Den danske läraren flyttade i mitten av 60-talet och 1967 blev en skånsk klarinettist 
och saxofonist ledare för musikskolan. Skåningen var en musikaliskt väldigt nyfiken person 
som spelade flera instrument och Erik fick honom som lärare i både blockflöjt och stråken-
semble. På en gitarrkurs i Ransäter i Värmland träffade denna skåning även en skicklig flöjtist 
vilket ledde till att  
 

Han kommer hem, han sätter en flöjt i händerna på mig, det är han som lär mig 
spela flöjt. Så min första flöjtlärare var inte expert på instrumentet, men en expert 
på musik och med det här engagemanget på många olika sätt. (…) Och när han lu-
rade mig att spela den här flöjten, kunde han uppenbarligen inte vissa saker själv så 
bra, men hade han inte gjort det så hade jag aldrig börjat spela flöjt. (…) Han har 
betytt oerhört mycket för mig och även gett mig viss respektlöshet inför det här 
med expertis och att det alltid skulle vara det absolut viktigaste. Jag fuskade till ex-
empel själv på fagott några år, något av det roligaste jag spelat, och övertalade en 
bra blockflöjtselev jag hade att också prova så att han skulle få spela i orkester. 
Ganska snart skickade jag honom vidare till en riktig fagottist och den killen är nu 
proffsmusiker och undervisar i fagott på en musikhögskola! 

    
Den som får Erik att börja spela tvärflöjt, vilket senare kommer att bli hans huvudinstrument, 
är alltså inte själv flöjtist i första hand. Detta påverkar honom till att engagemanget, att kunna 
och brinna för musik är avgörande och därmed en viss skepsis gentemot att expertis på det 
tekniska alltid skulle vara det viktigaste som lärare.  

5.1.2 Vägvalen som ung vuxen 
Det är en blandning av många faktorer som ledde fram till att Erik blev lärare i det som idag 
kallas Allmän musikdidaktik. Han talar bland annat om inspirerande personer och händelser 
men också om det han kallar för ”slumpens skördar”. Efter att ha tagit sin studentexamen 1967 
var hans avsikt inte alls att ägna sig åt musik. Istället tog han en filosofie kandidatexamen i 
bland annat matematik och vetenskapsteori vid universitetet. Där jobbade han också som ama-
nuens med ett projekt för framtidsforskning. Men hans tidigare skånska lärare påverkade honom 
i en annan riktning: 
 

Men under skåningens påverkan spelade jag alldeles för mycket och hade t o m ge-
nom honom 1968 fått en timtjänst som musiklärare, det var ont om utbildade såd-
ana just då. Först i blockflöjt i en musikskola och efter en kommunsammanslag-
ning med musikskolan i den större närliggande orten fick jag t o m fast tjänst där i 
både blockflöjt, tvärflöjt och även fiol eftersom skåningen övertalat mig att gå en 
sommarkurs i fiolmetodik i en ort längre söderut.  

  
Återigen har denna lärare stor påverkan på vad Erik väljer att göra. Så småningom är Erik 
tvungen att välja mellan universitet och musik och han tänker att ”om det nu ska bli musik 
måste jag skaffa mig en utbildning i det”. Han lämnar universitetet och flyttar med sambo och 
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dotter till en mindre ort i Svealand. Han pendlar till en annan ort cirka 10 mil bort för att ta 
flöjtlektioner hos den tidigare nämnda skickliga flöjtist hans skånska lärare träffat på en kurs. 
Samtidigt jobbar han i en kommunala musikskola där sonen till flöjtisten är musikledare. Denna 
musikledare som också ska påverkar Erik mycket, blir så småningom rektor på Kungliga mu-
sikhögskolan. Efter att ha utvecklat sina färdigheter på tvärflöjten med hjälp av den skickliga 
flöjtisten kommer han in på 3-årig utbildning som ger honom det som vid denna tidpunkt heter 
musikinstruktörsexamen. Åren efter utbildningen jobbar han på flera olika platser, som mest på 
fyra ställen samtidigt, varav två folkhögskolor. 

5.1.3 Anställning vid Musikhögskolan 
Det första jobbet han fick på en musikhögskola var när han 1982 blev tillfrågad av sin tidigare 
blockflöjtslärare om han kunde undervisa blockflöjtsgrupper. Blockflöjt hade vid denna tid-
punkt blivit obligatoriskt i lärarutbildningen. Detta jobbade han med ett år för att sedan ha ett 
par års uppehåll från att vara anställd vid musikhögskolan. 1985 blev han erbjuden tjänsten som 
lärare i metodik för tvärflöjt och handledare i flöjtstudenternas övningsundervisning. Några år 
senare frågade utbildningsledaren på samma musikhögskola om Erik kan undervisa i ett ämne 
som kan brygga över mellan pedagogik och metodik: 
 

Mot slutet av 80-talet blev jag sen ombedd att också undervisa alla musiklärarstu-
denter i en mer generell instrumentalmetodik som under många år hette allmän me-
todik och ingick i det som då kallades AUO, allmänt utbildningsområde. Jag fick 
mycket fria händer att formulera både kursmål och innehåll och då var säkert mina 
fem års flöjtmetodikundervisning en slags plantskola för det. Men att jag var när-
mare trettio och hade jobbat som lärare i tio år innan jag själv fick en mer gedigen 
musikutbildning har säkert också påverkat innehållet och min syn på musikunder-
visning. 
 

 

Han pratar om denna utbildningsledare som en av de nyckelpersoner som gjorde att han blev 
lärare i ämnet allmän metodik som sedermera fick namnet Allmän musikdidaktik. Erik fick en-
ligt citatet ovan mycket fria händer i utformandet av kursen. Han talar om att den filosofie 
kandidat han avlagt gett honom en viss struktureringsförmåga, ett forskningsintresse och ”en 
erfarenhet att både läsa och uttrycka sig akademiskt”. Han menar att det möjligen kan ha hjälpt 
honom i skapandet av kursen i ämnet. 

Erik sammanfattar vid ett tillfälle under våra samtal hur han ser på andra människors påverkan 
på honom och vilka val han har gjort: 

Jag tror att personer spelar roll. Att man som lärare ska ha en funktion eller en be-
tydelse för sina elever. Jag skulle tro att det som påverkat mig mest är deras enga-
gemang och deras intresse för mig naturligtvis. Det har varit en av mina ledstjärnor 
som lärare. 
 

Han lyfter i detta citat fram hur viktigt det varit för honom att hans lärare visat ett intresse för 
honom och hur det går för honom.  

5.2 Synen på ämnet Allmän musikdidaktik 
Under detta tema berättas hur Erik ser på ämnet musikdidaktik, vad dess funktion är och hur 
det bör användas. I detta kapitel talas det också en del om hur han jobbat i sin undervisning för 
att studenterna ska implementera ett bra sätt att jobba didaktiskt. I temat ingår också en del 
problem Erik ser med ämnet i förhållande till andra faktorer i musiklärarutbildningen. 
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5.2.1 Ämnets syfte 
Erik anser att ämnet musikdidaktik på musikhögskolan syftat till att fylla gapet mellan de kon-
kreta, instrumentspecifika metodikkurserna och de mer övergripande, teoretiska och forsk-
ningsbaserade pedagogiska kurserna. Han menar att ämnet är till för att utveckla förmågan att 
analysera generella fenomen specifika för undervisning i musikämnet och att det bör handla om 
ett reflekterande praktiker-perspektiv. 
 

Jag tyckte att om vi nu har ett brett ämne som heter pedagogik vill jag inte ha ett parallellt 
ämne som heter allmän metodik, eller allmän didaktik, för då är man på UK-fältet, då hand-
lar det inte om musik. Jag ville hellre prata om allmän musikdidaktik, alltså med det menar 
jag det som inte är instrument- eller genrespecifikt, utan det som gäller mer generella mu-
sikfenomen då. 

 
Med detta som grundtanke har han undvikit att i ämnet förlita sig för enbart på samtida musik-
pedagogisk forskning eftersom det som utgångspunkt hade blivit det han kallar ”top-down”. 
Det skulle kunna vara en kritik mot ämnet, att det inte är nog vetenskapligt, men Erik lutar sig 
mot att musiklärarutbildningen är en yrkesutbildning. Att enbart utgå från överordnad forskning 
hade inneburit ett alldeles för oöverskådligt och komplext perspektiv och hamnat för långt från 
det ämnesdidaktiska. Om ämnet blir alltför "vetenskapligt" i en akademisk mening, då riskerar 
det att bli för långt från den praktiska nivån. ”Då handlar det om skrivuppgifter, att läsa vad 
folk har skrivit och sen tycker jag då att den forskningen dessutom överger praktikern.” Att 
utbildningen hamnat inom akademin i så pass stor utsträckning som den gjort idag ser han som 
ett potentiellt problem för svensk skolas framgång och att lärarutbildningen blivit mer teoretisk 
än konkret didaktisk. Istället förespråkar han i både utbildningen och yrkeslivet mer av ”bot-
tom-up”, vilket han förklarar som ”att du lyfter upp dig själv genom reflektion över din praktik 
och ditt varande.”. Denna reflektion möjliggör en kollegial diskussion som då kan förstärkas av 
adekvat litteratur och forskning.  
 
I citatet nedan jämför han lärare med olika typer av läkare och med det förklarar han sin syn på 
didaktikens funktion:    
 

Jag känner mig som didaktiker mer som en medicinare än som en kirurg eller ortopedlä-
kare. "Musikermusikerna" är mycket mer som kirurger, som snittar och opererar och vad de 
nu gör. Medan en didaktiker, tänker jag mig då, eller för den delen en bra lärare generellt, 
mer måste lösa problem, göra någon sorts analys. En bra didaktiker börjar med att ställa sig 
själv äkta och relevanta frågor snarare än att redan ha alla svar och åtgärder klara. Om nå-
gon brutit ett ben då vet du oftast precis vad du ska göra om du är kirurg eller ortoped. Men 
om du har någon svårtydd sjukdom som du går till en allmänmedicinare med och undrar 
”jaha, vad kan det här vara?” liksom, då måste den läkaren vara mycket mer intresserad av 
att ställa själva diagnosen innan den börjar behandla dig. 

 
Citatet ringar in en av de saker Erik ser som mest centralt i ämnet, nämligen medveten reflekt-
ion. Han skiljer där på vardagsreflektion som vi alla ägnar oss åt och professionell reflektion i 
yrket. En väl beprövad och fortfarande relevant utgångspunkt för sådan reflektion är enligt Erik 
de så kallade didaktiska frågorna som ringar in helt centrala aspekter på undervisning: 
 

Vad är syftet med den här undervisningen?  
Vad ska innehållet vara? 
Vad är målet? 
Vem är eleven? 
Hur ska jag och hur ska eleven och jag jobba med det vi jobbar med? 
Vilka är förutsättningarna, ramfaktorerna?  
Vad ska bedömas och hur? 
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En god didaktiker och lärare är enligt honom en som under hela sitt yrkesliv fortsätter reflektera 
professionellt över sina val i undervisningen. Genom att reflektera, utmana sig själv och välja 
att göra nya saker kan lärare fortsätta att utvecklas istället för att fastna i rutiner. Eriks tro är att 
om ämnet musikdidaktik lyckas få studenter att börja fundera på vilka val som de gör i sin 
undervisning och vad dessa val grundar sig i, då kommer studenterna att bli mindre ”enkelrik-
tade och enspåriga” som lärare. Han menar också att ämnet ska fokusera på den potentiella 
utveckling som finns både i det som upplevs som lyckad respektive mindre lyckad undervis-
ning, vilket framgår i följande citat:  
 

…vad hände egentligen? Varför blev det som det blev? Och bli nyfiken av det, inte att stu-
denten ska känna sig nöjd eller besvärad av att det går si och så bra eller dåligt, det spelar 
ingen avgörande roll i den här kursen, utan att både vilja och våga sig se på sig själv utifrån 
och reflektera. Vad hände här? Fanns det några alternativ, kunde jag gjort på några andra 
sätt?" Liksom, processen i det snarare än ett resultat.  

 
I sin undervisning har Erik ämnat inrikta sina studenters sätt att föra denna typ av dialog kring 
didaktiska frågor mot att de ska träna sig i att finna eventuella gemensamma förutsättningar och 
dela med sig av sina erfarenheter, men därför inte nödvändigtvis alltid tycka samma sak. När 
studenterna till exempel själva inte lyckas hålla fokus på mer fundamentala och generella saker 
i sina inspelade lektionsobservationer utan hamnar i snäva instrumentmetodiska diskussioner 
har han gått in och "styrt in dem på rätt spår" igen: 

 
Då fick jag ofta och får fortfarande bromsa det där och ”nämen vad är det vi ser?” och då är 
vi ju inne på att jag också riktar självobservationen mot saker av större generell betydelse. 
Titta på språkbruk, titta på övergångar, titta på styrningen av lektionen, titta på om läraren 
och eleven har samma fokus och så vidare och fastna inte i till exempel det sångtekniska, 
(…) (annars) blir det sångmetodik av det. 

 
Det han talar om i citatet ovan är syftet med en dialog studenterna emellan – att de ska få 
varandras perspektiv på vad som sker i deras undervisning och att det ska hjälpa dem uppmärk-
samma andra saker utöver det de upptäckt på egen hand. Således blir detta ett metodiskt stöd 
för utveckling. 
 
I ämnet ingår enligt Erik också att utveckla en vokabulär, ett för ämnet och yrket gemensamt 
språk som gör det möjligt för lärare att ha en djupare dialog för utbyte med varandra i sitt 
utvecklingsarbete. Hans idé är att om lärarstudenter tidigt under sin utbildning skaffar sig 
grundläggande didaktiska begrepp samt tankegångar och kontexter kopplade till dessa begrepp, 
då har de också med sig dessa som fortsatta referenser genom utbildningen. Ämnet ska alltså 
ge ett slags språkligt fundament kopplat till det praktiska handlande lärare utför i sitt arbete, ett 
fundament att stå på när de ska reflektera över sina handlingar. Hans förhoppning är att det 
också följer med ut i studenters lärarkarriärer vilket framgår av citatet nedan:   
 

Min förhoppning är ju att studenterna när de går ut härifrån verkligen ska vara re-
flekterande praktiker på ett konkret sätt. Uppgifterna i kursen blir lite kanske väl 
omfattande jämfört med en praktiskt möjlig nivå på det sen i yrket, men man ska ju 
ändå ha vant sig vid att göra den där distanseringen och se, ”vad jag håller på 
med?”. Och genom det kunna förändra och förbättra saker, men lika gärna behålla 
bra saker också. 

 
Att Eriks fokus ligger på studenters utveckling av reflektion framgår också av hans syn på ten-
tor. Han berättar att tonvikt inte lagts på redovisning av faktakunskap utan istället använts som 
ett tillfälle för lärande med redovisning av förmågan att reflektera kring egna och andras beslut. 
Denna syn på tentor lyser igenom bland annat i följande citat:  
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Skrivandet är en bra process då. Distanseringen, att få syn på sig själv genom att 
skriva och att skriva ner sina upptäckter och reflektioner. Inte genom att rabbla upp 
en massa fakta på en salstenta och sedan är det klart. Så för mig är studenter aldrig 
klara med mina kurser (skrattar).  

 
I citatet blir det tydligt hur viktigt Erik anser det vara med förmågan att ”få syn på sig själv”.  
 
Det är enligt Erik också viktigt att studenter bär med sig ett antal bra och beprövade generella 
undervisningsmodeller och metoder från ämnet som de sedan kan omforma i sina egna kontex-
ter. Något han nämner som ett potentiellt problem är att många musiklärarstudenter når en in-
strumental kompetens på hög nivå, men när de kommer ut i arbetslivet möter många av dem 
elever som är på en väldigt grundläggande nivå. Erik säger: (…) ”du förstår att jag säger inte 
att det är onödigt att ha den kunskapen, det är bara att det är ett avstånd där emellan och att det 
viktiga är att jag kan förstå hur det är att inte kunna det här och vad kan jag visa och hjälpa dig 
med som inte kan det.” De studenter som går på musiklärarutbildningen är ett urval, de har 
själva blivit mycket framgångsrika i musik och skiljer sig därmed från de flesta av sina elever. 
Han menar att det krävs en förståelse och metodik för hur en som lärare bemöter de elever som 
inte nått en viss nivå av självständighet. Det är detta musikdidaktiken syftar till att hjälpa bli-
vande lärare med, att ge dem redskap för att hjälpa de som inte kan. 

5.2.2 Utvecklingsfönstret 
Något Erik ser som ett problem är att studenter inte hinner få ett tillräckligt djupgående intryck 
av det som undervisas i ämnet. Han menar att ”det sker under för kort tid i en så speciell situ-
ation att man kanske inte tar det med sig”. De flesta studenter har enligt Erik redan med sig en 
tydlig bild av hur undervisning går till och att detta kan vara ett hinder. Studenterna har själva 
varit med om vissa undervisningsmodeller under flera år. Det kan vara svårt att påverka dessa 
då de ofta är väldigt befästa och studenterna kanske inte riktigt är mottagliga för revision av 
dessa. Erik kallar det för ”det didaktiska utvecklingsfönstret”, ett fönster som under begränsad 
tid öppnas under studenternas utbildning. Han har försökt optimera undervisningen efter de 
resurser och de förutsättningar som finns, för att studenterna ska få med sig så mycket som 
möjligt från ämnet. Erik framhåller att kursinnehållet inte ska bli för omfattande och på så sätt 
bli omöjligt för studenter att ta in: 

 
För mig är frågan alltid, det goda eller det bästa? Det maximala eller optimala får 
inte bli det möjligas fiende, på nåt sätt. Det måste vara hanterbart. Så man måste 
vara på det klara med att lika mycket av det jag gör är att välja bort en massa i och 
för sig bra och användbara saker. 

 
Det har alltså varit en prioriteringsprocess i vilken även mycket bra material tvingats bort. Stu-
denter i musiklärarutbildningen kan sägas få ett erbjudande om att bli ännu mer professionella 
som lärare än vad lärare i tidigare generationer varit. Erik menar att risken ändå är att studenter 
”öppnar fönstret” och får se något de i och för sig tycker är intressant men sedan stänger det för 
att istället falla in i modeller de fått tidigare. Då är innehållet de arbetade med under utbild-
ningen inte längre ett aktivt, användbart material.  
 
För att studenter ska befästa så mycket som möjligt från ämnet använder sig Erik av upprepning 
i sin undervisning. Grunden till att han valt att jobba på detta sätt framgår tydligt i följande citat:  
 

Upprepningen, den återkommande träningen är nödvändig för att det ska hållas vid 
liv. Men det är ingen kopia utan man ser det med nya ögon varje gång naturligtvis. 
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Men det är en tankegång, mitt gamla uttalande ”en gång är ingen gång, två gånger 
är en gång, tre gånger är tre gånger” för då börjar det sitta, precis som med musik 
va? När du spelar kan du inte ”oj det där hörde jag blev fel, ja nu kan jag det”, utan 
du måste ta om gång på gång för att automatisera det och göra det till ditt eget.  

 
Denna syn på hur lärande fungerar bäst bekräftas av Eriks upplägg i kursen. Det som sker i 
ämnet under andra utbildningsåret är till stor del en utveckling av idéer som behandlats i ämnet 
under första året. Den stora examinationsuppgift Eriks studenter skrivit under fjärde året av 
utbildningen ska innehålla referenser från samma litteratur som använts under tidigare år. Han 
har försökt skapa en tydlig progression i kursen och uppgifterna under åren är hela tiden grun-
dade i det studenterna sysslat med i tidigare kurser. En begränsad mängd kursmaterial och att 
studenterna istället måste omsätta materialet i sitt praktiska handlade har enligt Erik varit ett 
sätt att befästa kunskapen hos studenterna. Han anser att akademiska lärarutbildningar numera 
i för stor utsträckning behandlar kunskap om istället för kunskaper och färdigheter i undervis-
ning. I följande citat jämför han med hur en lär sig tala ett språk:  
 

Men jag vill ju att man ska ... hur lär man sig ett nytt språk? Man måste prata det 
språket, man kan inte bara läsa om det. (…) Så att innehållet ska vara någonting 
som man kan använda sig av konkret och inte bara ha läst om och ”jaha men det 
där var bra” och sen är det borta.  

 
I citatet uttrycker Erik hur viktigt han anser det vara med den praktiska kunskapen i läraryrket. 
Han är noggrann med att poängtera att det inte är ett i sig dåligt eller oviktigt innehåll i olika 
kurser men att det finns en problematik i att läsa om pedagogiska teorier utan att de konkret 
kopplas eller kan kopplas till det praktiska arbete en utför som lärare. 

5.2.3 Spänningar mellan ämnen i musiklärarutbildningen 
När Erik talar om musiklärarutbildningen och ämnet didaktik i förhållande till resten av utbild-
ningen använder han till viss del ett problematiserande språkbruk. Han talar om en skol- och 
utbildningskod och spänningar mellan olika ämnen inom utbildningen och att olika lärargrup-
per anser att just deras område är viktigast. När han påpekar att han använder mycket av sin 
och andras erfarenheter som lärare och sin egen praktiska yrkesteori vid val av stoff till sin 
undervisning konstaterar han samtidigt  
 

Att det skulle säkert kunna kritiseras och sägas att då är det inte nog akademiskt 
eller vetenskapligt, men jag lutar mig hela tiden mot att det är en yrkesutbildning. 
Om lärarubildningarna tidigare var alltför ovetenskapliga och mest grundade på så 
kallad beprövad erfarenhet, så har pendeln de senaste tjugo åren slagit över till en 
slags teoretisk akademisering som varit närmast metodikfientlig. Eftersom jag 
gärna ser mig själv som dialektiker saknar jag synteserna mellan teori och praktik.  
 

Erik är dock noga med att framhäva att han inte är teorifientlig, Däremot beskriver han sig ur 
didaktisk synpunkt som rätt tveksam till det betonande av olika teoretiska perspektiv som do-
minerar svensk utbildningsvetenskap av idag.  
 

De akademiska lärarutbildningarna överger här ofta de blivande lärarna som själva 
förväntas dra eventuella praktisk-didaktiska konsekvenser i sin undervisning. Ge-
nerella förslag på undervisningsmodeller eller upplägg diskuteras sällan eller aldrig 
och sådana påstås ofta inte finnas, undervisning är helt kontext-bunden om man 
hårddrar det. Ur min synpunkt har man kastat ut barnet med badvattnet här. På se-
nare år kan jag ändå ana en viss nödvändig tillnyktring här.  
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Själv vill Erik lyfta fram en annorlunda teori som för honom varit central ur ett reflekterande 
perspektiv, den så kallade praktiska yrkesteorin. Den las fram av norrmännen Lauvås och Han-
dal (2015) och innebär enligt Erik att  
 

det inte finns någon praktik utan teori. Bakom varje lärares observerbara hand-
lingar i klassrummet ligger  
lärarens privata, ofta omedvetna teori om vad som är ändamålsenligt eller lämpligt 
och etiskt försvarbart att göra i olika undervisningssituationer. Den grundar sig på 
egna och andras erfarenheter men också på lärarens utbildning och ibland även på 
forskning. Eftersom den är ofullständig och ofta motsägelsefull både kan och behö-
ver den lyftas fram och reflekteras över. Det är först när åtminstone delar av den 
egna teorin blir medveten och formulerad som praktiken kan påverkas eller föränd-
ras och bidra till utveckling. Den reflektionen kan läraren göra själv, till exempel 
genom att spela in och titta på lektioner men att göra det med kollegor  är 
ofta ännu mer givande.  

 
Det framgår alltså att han anser läraryrket vara ett praktiskt yrke och att lärarutbildningar idag 
har för lite tyngd på de praktisk-pedagogiska ämnena: 
 

Och för mig är det märkligt att de skriftliga arbetena i sin nuvarande utformning har fått en 
sådan dominant roll inom en yrkesutbildning. Att de ses som "kronan på verket" och vikti-
gare än metodik och didaktik i de ämnen som du ska undervisa i. Och det betyder inte att 
det är något fel på själva uppgiften, bara balansen mellan ämnen. Själv skulle jag dessutom 
föredra att de huvudsakligen utfördes som litteraturstudier inom didaktiskt relevanta områ-
den. Det känns för mig viktigare för den kommande yrkesutövningen att de blivande lä-
rarna har erfarenhet och fortsatt lust av att ta del av forskning och debatt än att de forskar 
själva ur något valt perspektiv. 

 
Att det inte är något fel på kurser eller uppgifter är han som i citaten ovan noggrann med att 
poängtera. Det har enligt honom bara blivit en obalans mellan ämnen i utbildningen som inne-
bär att didaktiken har fått backa till förmån för ännu mer akademiska ämnen. Instrumentlärare 
på skolan har också upplevts som en slags motpol under åren genom att de varit en dominant 
grupp som influerat många elevers syn på ämnen i utbildningen: ”Meriten var ju att man fick 
fram musiker från de som egentligen skulle bli lärare, då plockade man de russinen och de blev 
någonting lite finare då än bara musiklärare.”. 

5.2.4 Synen på didaktiklärarrollen 
Något han nämner som varit till hans fördel i rollen som lärare i musikdidaktik är att han haft 
viss ”cred bland instrumentallärarkollegor”: 
 

För att jag själv kan spela tillräckligt bra och har framträtt i tillräckligt många sam-
manhang. För att ha en trovärdighet, hade jag inte haft det då hade det här med di-
daktik ”bara varit teori” eller nåt sånt här. Det har spelat roll tror jag.  

 
Det Erik talar om i citatet ovan handlar om hur kollegor som undervisat i musikämnen, instru-
ment och ensemble haft en viss respekt för honom, mycket tack vare hans förmåga att spela 
själv. Han tror att detta också bidragit till att legitimera ämnet hos studenter då instrumentallä-
rare ofta har en stark påverkan på sina studenters syn på utbildningen. Ytterligare det han tror 
hjälpt honom möta sina studenter är hans stora intresse för andra musikområden än det som 
varit hans specialitet:  
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Jag har ju varit intresserad av improvisation och jazz och spelat det själv och även folkmu-
sik i viss utsträckning. Så där har man ändå kunnat möta studenterna, inte med expertkun-
skap men i alla fall med en insikt i och respekt för skillnader mellan genrer och genrers sätt 
att jobba då. 

 
Han menar att detta hjälpt honom se på studenters undervisning utifrån deras genrespecifika 
arbets-sätt istället för att ha enbart ha den klassisk-metodiska ingång han fått med sig från bland 
annat rollen som lärare i flöjt och flöjtmetodik. Han menar att han då kunde ”…se på (…) hur 
man jobbar inom de genrerna och problematisera de sätten att jobba, för det har ju varit mitt 
jobb.” 

5.3 Upptäcktsresan med en levande, föränderlig undervis-
ningsmodell 
I detta tema redogörs vad Erik använt sig av vid skapandet av de kurser han undervisat i. 

5.3.1 Egen erfarenhet och andra personers påverkan 
Det Erik förlitat sig på vid val av undervisningsmaterial under årens lopp är i hög grad egna 
och andras erfarenheter och sin egen praktiska yrkesteori. I den ingår det inte bara att ge före-
skrivande modeller, utan även att studenterna själva ska reflektera över för- och nackdelar med 
olika arbetssätt. 
En av uppgifterna Erik använder i sin undervisning har han valt att kalla planerings-och utvär-
deringsuppgiften. Han menar att den tillkom tack vare en student som vid ett tillfälle sa ”skulle 
man inte kunna utvärdera sin övningsundervisning lite tydligare?”. Detta är ett tydligt exempel 
på något som bidragit till utvecklingen av Eriks undervisning. Han talar om hur han alltid varit 
nyfiken och låtit sig påverkas av olika källor. Bland annat nämner han andra lärare, studenter, 
föreläsare och facklitteratur som de största källorna till förändring. Det har varit allt från små 
saker han plockat ut till hela koncept han omformat till sitt och tillfört sin undervisning.  

En kollega som enligt Erik påverkat mycket var den som under många år undervisade i ämnet 
pedagogik ”…han var nog en viktig källa, för han visade mig på aspekter i det pedagogiska 
fältet som jag då inte hade så mycket pejl på, han kunde ju sätta en del litteratur i händerna på 
mig.”. Någon gång under senare delen av 90-talet föreslog denna kollega att de skulle slå ihop 
varandras lektioner och se vad som hände. Från honom kom ett koncept i vilket studenter vide-
oinspelade sin övningsundervisning för att sedan observera sig själva. Detta skulle komma att 
bli ett viktigt inslag under andra årskursen i Eriks kursplan. Erik upptäckte i detta arbetssätt 
nyttan av att de som lärare tillsammans med sina studenter uppfattade olika aspekter på vad 
som skedde i filmerna. Detta förklaras i följande citat:  
 

Sen började han och jag samarbeta och det var ju befruktande när två personer ser 
vad som händer. Så kan vi ju se olika saker. Men vitsen var ju inte bara att vi lärare 
såg utan det var också studenterna som kommenterade det här så det blev flera in-
gångar, både från studenten som undervisat och kurskamraterna. Vi ser olika saker 
helt enkelt och det är intressant hur vissa fokuserar på det andra inte fokuserar på 
och man lär sig av vad den andra tar upp som viktiga delar i det där helt enkelt. 
 

 
 
Som han säger i citatet ovan lyfter de fram olika aspekter och uppmärksammade varandra på 
saker som de på egen hand inte tänkt på. Detta pekar på hur viktigt respondenten anser det vara 
att låta sig influeras av andra. Han har låtit detta utveckla både honom som lärare i musikdidak-
tik och låtit det bli en viktig del i hans kurs, i form av professionellt styrd reflektion. 
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När Erik pratar om inställningen till sin egen undervisning drar han många paralleller till det 
han försöker förmedla till sina studenter. Han pratar om hur hans stora tankefåra är att lärare 
ska fortsätta utvecklas och inte bli rutiniserade. På samma sätt försöker han själv alltid utveck-
las, vilket lyser igenom i följande citat: 
 

Så ska jag beskriva min sortering är den att jag alltid tänker igenom det om det 
fortfarande är relevant, det vi gjorde förra året, så jag byter ut saker som, jag byter 
ut en del material även om ämnet är det samma. För att inte själv fastna och ”ja nu 
är det här ämnet definierat, nu kan jag bara upprepa mina egna rutiner sen tjugo år 
tillbaka”. 

 
Som han uttrycker i citatet ovan har han bytt ut många saker under åren. Han poängterar vikten 
av att fundera på vad som är bra och vad som är dåligt med nytt material. ”Vad vinner jag och 
vad förlorar jag?” är en fråga Erik återkommande tar upp som viktig under våra pratstunder. 
Han menar att det alltid finns vinster och förluster så fort en gör ett urval under begränsade 
förutsättningar, för då har en valt bort något – "Alla val av mål, innehåll och pedagogiska hand-
lingar utifrån en lärares uppfattning eller förgivettagande om vad musik är eller ska vara för ett 
slags ämne, innebär ett bortval av andra mål, annat innehåll, andra pedagogiska handlingar! Det 
är alltså bra om de valen är välmotiverade!"  

5.3.2. Ögonöppnande litteratur 
Som citatet nedan säger utgick Erik redan tidigt från en bok som han i viss utsträckning använde 
under hela sin tid som lärare i ämnet musikdidaktik.  
 

Jag minns i alla fall att jag när jag började undervisa i allmän metodik använde The 
Inner Game of Music (med the Inner Game of Music syftar respondenten på boken 
skriven av Green & Gallway(1986)) som kurslitteratur. För den var didaktisk i det 
att den tog upp så många aspekter på att spela och uppträda, inklusive det här med 
prestation, rampfeber och scenskräck som jag alltid har varit intresserad av. Säkert 
för att jag själv har haft sådana problem delvis, och även undervisat om det på folk-
högskola.    

 
Av den litteratur Erik använt i sin undervisning lyfter han fram Hanken och Johansens Musikk-
undervisningens didaktikk som något av det mest revolutionerande. Han menar att boken gav 
honom tydlig insikt om delar inom ämnet som han tidigare inte hade gjort klart för sig: ”Därför 
att den för mig lyfte analysen och reflektionen till en mer övergripande nivå. Det är inte bara 
reflektion över själva handlingen, det är reflektion över de tankar och teorier som styr hand-
lingarna.”. Citatet pekar på en av de saker denna bok gjorde för Eriks undervisning. Han nämner 
att boken är så pass bra att ”Egentligen, skulle jag säga att i en riktigt bra kurs i mitt ämne skulle 
vi kunna fördjupa oss i den boken mycket mycket mer, för den berör verkligen hur många 
dimensioner som helst.” Detta är inte möjligt med tanke på de tidsmässiga förutsättningarna 
kursen i ämnet har under utbildningen. Med boken kom en utveckling av metoder för instru-
mentallärares reflektion. Dessa möjliggör enligt Erik en ökad förståelse för vad elevers lärande 
beror på. Några didaktiska frågeställningar som lett fram till olika uppgifter springer ur denna 
reflektionsmetod. Uppgiften elevbeskrivning handlar om att försöka förstå sig på elevers fy-
siska, mentala och sociala förutsättningar. Intentionsbeskrivning handlar om att ställa upp ut-
värderingsbara mål utifrån förutsättningarna, var målet satt på ett bra sätt? Är eleven motiverad 
till att nå målet, är jag motiverad att jobba med det? Har jag kompetensen för det? Hur gör jag 
för att eleven ska kunna nå målet? Dessa frågor går också att fundera på i förväg, gällande 
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arbetssätt och uppgifter. Att Erik jobbat med att skapa en kurs med sammanhängande uppgifter 
framgår när han säger: 
 

Så planerings- och utvärderingsmodellen var multidimensionell. Den innehåller nio 
fält som i princip allihop kan hänga ihop. (…) Att man kan jämföra intentionen 
med realiteten på alla de där planen, man kan också titta på den kors och tvärs. Och 
därmed får man en möjlig beredskap för att dra användbara slutsatser för sin fort-
satta undervisning.  

 
Erik nämner att han har många källor till hur en kan se på reflektion, bland annat boken Hand-
lingsutrymme av Rostwall och West. I den fann han ett kapitel som behandlar språkbruk:  
  

 Det var ju egentligen kapitlet om de olika språkbruken i musikundervisning som jag tyckte 
var otroligt viktigt. För det pekar mot ett reflekterat val av undervisningsmetod på ett helt 
annat sätt än vad många andra gör. Om du kommer ihåg de där språkbruken de tar upp, det 
konkret beskrivande, det som alla lärare använder, ”gör så där, inte så där” och så vidare. 
Sen har vi det målande språkbruket som också ofta används i musikundervisning och är 
man lite mer avancerad så pratar man t ex om andning utifrån andningsorganen, man analy-
serar vad som behövs för att det ska hänga ihop. Men det problematiserande språkbruket, 
det är det som egentligen är mest utvecklande, det som kan göra elever självständiga. Det 
bygger på äkta frågor dvs frågor där läraren inte redan har facit: ”Vad blir det för skillnad 
när du gör så där eller så där? Var i stycket kunde du hålla tempot bäst och var gick det 
mindre bra? Vilken känsla vill det här stycket förmedla?” och så vidare.  

 
Han menar att det problematiserande språkbruket också pekar tillbaka på något han lyfte redan 
i början av sin karriär som lärare i ämnet, hämtat från The Inner Game of Music (Green & 
Gallway, 1986), i vilken han funnit ett av nyckelorden i kursen, förmågan till Uppmärksamhet. 
Uppmärksamhet på sig själv som lärare och på eleven. ”Fokuserar jag och eleven på samma 
saker, när är vi i samma värld, när vi i olika världar?” är en uppmärksamhetsfråga som arbetas 
med i exempelvis självobservationsuppgiften.  
 
Olika källor har under årens lopp haft en slags dominoeffekt, en sak har lett till en annan. När 
han utifrån insikter inom ett område funnit nya källor har dessa källor kunnat så frön till nya 
delar i ämnet i didaktikens trädgård.   
 
Om andra året i kursen Allmän musikdidaktik framför allt bestod av studenternas självreflekt-
ion och självvärdering kring sin egen övningsundervisning ville Erik under deras fjärde år i 
utbildningen vidga deras professionella perspektiv. Kursen under fjärde året i utbildningen in-
nehöll därför huvudsakligen en slags "mängdträning" i att ta del av artiklar om aktuell pedago-
gisk och musik-pedagogisk forskning och debatt. Av de många artiklar som hämtats ur bland 
andra musik- och allmänpedagogiska facktidskrifter och forskningsrapporter valdes cirka hälf-
ten av studenterna själva och hälften av Erik. Förutom att läsa artiklar fick studenterna också 
presentera och diskutera de artiklar de själva och övriga valt på ett stort antal litteratursemi-
narier. Tanken var att studenterna på så sätt skulle kunna bidra till kollegialt utvecklingsarbete 
på sina kommande arbetsplatser. 
 
Fjärde året avslutades som tidigare nämnts med en större uppgift, Min lärarfilosofi som föddes 
ur de mindre uppgifterna med artikelanalyser med mera. Förutom att det skulle kunna var in-
tressant för en student att läsa sin lärarfilosofi om ett antal år och reflektera över "hur jag tänkte 
då och hur det blev", anger Erik två huvudsyften för studenterna med denna slutexaminations-
uppgift: För det första att, mot slutet av sin utbildning och med referenser till kurslitteratur från 
tre års Allmän musikdidaktik och från UK, sammanfatta sin syn på sig själv som lärare genom 
att beskriva sin värdegrund och sina handlingslinjer och intentioner.  
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För det andra skulle studenterna kunna använda en genomtänkt lärarfilosofi vid en eventuell 
kommande anställningsintervju eller i sitt CV. Genom åren har också många arbetsgivare bett 
att få läsa deras lärarfilosofier när de sökt jobb. 

5.4 Sammanfattning 
Resultatet är uppdelat i temana Vägen fram till didaktiklärartjänsten, Synen på ämnet allmän 
musikdidaktik och Upptäcktsresan med en levande, föränderlig undervisningsmodell. Det 
första temat redogör för hur ett flertal engagerade personer påverkade Erik till de val han gjorde 
under livet som så småningom ledde fram till tjänsten som didaktiklärare. Det är bland annat 
hans far som startar musikskolan i hemkommunen och de instrumentlärare han haft både som 
barn och ung vuxen. I temat som behandlar hans syn på ämnet framkommer det att Erik ser på 
ämnet som en bro mellan praktiska, metodiska kurser och övergripande pedagogiska kurser. 
Han anser att ämnet syftar till att hjälpa lärare utveckla sin egen metod genom till exempel 
professionell reflektion. Han vill att ämnet ska ge lärarstudenter ett didaktiskt vokabulär för att 
de ska kunna utveckla sin egen yrkesprofession och ha en kollegial samverkan på hög nivå. Det 
framgår också att Erik anser det vara viktigt med en tydlig koppling mellan teorier, begrepp 
och praktik. Temat innehåller också hans syn på hans roll som didaktiklärare i relation till andra 
element på musikhögskolan. Han anser läraryrket vara ett praktiskt yrke och att lärarutbild-
ningar idag har för lite tyngd på de praktisk-pedagogiska ämnena. Det sista temat i resultatet 
handlar om hur Erik jobbat med utvecklingen av innehållet i sin undervisning av kurser i ämnet 
Allmän musikdidaktik. Han betonar att han haft en stor frihet i skapandet av kurserna och haft 
hjälp av utbyte med både kollegor och studenter men också använt sig av egen erfarenhet. Lit-
teratur har också bidragit mycket till utveckling av ämnet både i upplägg och för innehåll.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet I relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som lyfts 
fram berör respondentens syn på ämnet och uppfattningar angående undervisning i ämnet mu-
sikdidaktik. Vidare presenteras det praktiknära förhållningssätt som framkommit i analysen av 
föreliggande studies resultat följt av temat som handlar om att göra intryck på studenterna. 
Därefter förs en diskussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse 
och värde för yrkesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten. 

6.1 Resultatdiskussion  
De teman som framkommit i analysen av resultatet är synen på och undervisningen i ämnet, ett 
praktiknära förhållningssätt och att göra intryck på studenterna. 

6.1.1 Synen på och undervisning i ämnet 
I början av denna studies resultat går det att läsa om ett minne Erik har med sig från tidig ålder, 
då en nära vän till hans föräldrar sätter en fiol i händerna på honom och ber Erik dra stråken 
över öppna strängar samtidigt som han spelar på pianot. Detta ger Erik en musikalisk upplevelse 
som följt honom genom livet. Han påpekar under intervjuerna att det har varit en av hans defi-
nitiva drivkrafter, att musik ska vara ett musiskt ämne. Redan i en tidig ålder har det såtts ett 
frö inom Erik för något som kommer att färga hans syn på ämnet musik, att musikens syfte är 
att ge en musisk upplevelse. Skolverket (2016) talar om hur aktörer inom utbildningen kan 
färgas av bland annat sina erfarenheter. Under intervjuerna framkommer det att en skåning Erik 
haft som lärare i flöjt, haft en stor påverkan på Eriks liv. Det är han som får Erik att börja spela 
tvärflöjt trots att han själv inte är expert på instrumentet. Också detta påverkar Eriks syn på vad 
som spelar störst roll i musikundervisning. Det är enligt honom inte en instrumentalteknisk 
expertis, utan snarare en allmänmusikalisk förmåga och ett engagemang hos läraren som är 
viktigast. Eriks syn på vad en lärares viktigaste egenskaper är och vad som är viktigast i ämnet 
musik har möjligen kommit till genom det Skolverket kallar överföring av normer och värde-
ringar från bland annat hans lärare. Detta går också att koppla till Hanken och Johansen (2013) 
tankar kring pedagogens grundsyn på pedagogik och hur den spelar in på undervisning. I resul-
tatet framgår det att Erik i synen på sin egen undervisning drar många paralleller till det han 
försöker förmedla till sina studenter. Hans stora tankefåra är att lärare ska fortsätta utvecklas 
under sina karriärer och inte bli rutiniserade. Denna attityd går också att koppla till det Hanken 
och Johansen kallar pedagogens grundsyn på pedagogik. De talar om vikten av att som lärare 
under sin karriär följa med i utvecklingen och att det därmed också krävs en utveckling hos 
läraren själv.  
I resultatet visar det sig att Erik anser att ämnet Allmän musikdidaktik på musikhögskolan syftar 
till att fylla ett gap mellan konkreta, instrumentspecifika metodikkurser och teoretiska, forsk-
ningsbaserade pedagogiska kurser. Enligt honom är ämnet till för att utveckla studenters för-
måga att analysera generella fenomen specifika för undervisning i musikämnet och utvecklas 
som reflekterande praktiker. Detta stämmer mycket väl överens med hur Skolverket (2016) 
definierar didaktik, nämligen att ämnet syftar till att handleda lärare i utveckling av sin praktik. 
Det framgår av intervjuerna att professionell reflektion varit en av de mest centrala delarna i 
Eriks undervisning av ämnet. Han får stöd i detta från både Schenck (2006) och Lauvås och 
Handal (2015) som menar att reflektion är ett verktyg för att utveckla personlig kunskap och 
handling i ett yrkessammanhang och dessutom fungerar som utgångspunkt för vidare planering 
av undervisning. Även Skolverket skriver att reflektion och kritiskt granskning av undervis-
ningen hjälper läraren med strukturering och tolkning av den pedagogiska verksamheten. 
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6.1.2 Ett praktiknära förhållningssätt 
Att Erik hållit ämnets innehåll nära praktiken framgår tydligt i intervjuerna när han pratar om 
sin förhållning till forskning. Han påpekar att läraryrket är ett praktiskt yrke. Att enbart ha utgått 
från överordnad forskning hade inneburit ett alldeles för oöverskådligt perspektiv och det hade 
inte längre varit ämnesdidaktik som legat nära praktiken. Både Eriksson (2009) och Grossman, 
Hammerness och McDonald (2009) pekar i sina studier på att lärarutbildningars universitets-
förlagda och verksamhetsförlagda delar är separerade. Detta går att koppla till hur Erik under 
intervjuer påpekar att det både i utbildningen och yrkeslivet bör råda det han kallar ”bottom-
up”, vilket han förklarar som ”att du lyfter upp dig själv genom reflektion över din praktik och 
ditt varande.”. Denna reflektion möjliggör en kollegial diskussion som då kan förstärkas av 
adekvat litteratur och forskning. Det framkommer i resultatet att Erik försöker jobba på ett sätt 
som gör att studenterna kopplar ämnet didaktik till andra ämnen. Att detta är ett meningsfullt 
sätt att jobba bekräftas av Ferm Thorgersen (2012) som i sin studie skriver att kontakten mellan 
ämnen i utbildningen avgör vilken kvalitet lärandet i musikdidaktik får. Resultatet visar att Erik 
har undervisat i en form i vilken studenter delat med sig av sina erfarenheter av och perspektiv 
på undervisning. En kollega föreslog att de skulle ha lektionsmoment med videoobservation av 
studenters undervisning tillsammans, något som sedan utvecklades över tid och blev mycket 
strukturerat. Erik säger vid ett tillfälle under intervjuerna att ”vi ser olika saker helt enkelt och 
det är intressant hur vissa fokuserar på det andra inte fokuserar på och man lär sig av vad den 
andra tar upp som viktiga delar i det där helt enkelt”. Detta tyder på ett förhållningssätt som 
präglas av strukturerad reflektion och en vilja att ta in kollegors och studenters uppfattningar, 
tankar och idéer. Ett sådant förhållningssätt bekräftas av Schenck (2006) som skriver att struk-
turerad reflektion breddar perspektiv eftersom olika personers bild av vad som skett under en 
lektion kan skilja sig åt markant. Eriks uppfattning om att studenter ska dela med sig av varand-
ras erfarenheter av undervisning är något som har likheter med den uppfattning Ferm Thorger-
sen (2012) presenterar. Ferm Thorgersen visar i sin studie att professorer i ämnet didaktik tjänar 
på att uppmana studenter till att dela med sig av erfarenheter. Under intervjuer talar Erik om 
hur viktigt det är att lärarstudenter utvecklar ett didaktiskt vokabulär. Han menar att lärarstu-
denter ska få med sig ett gemensamt språk från ämnet, vilket möjliggör en djupare dialog vid 
utvecklingsarbete och ett språkligt fundament att stå på vid reflektion över handlingar i under-
visning. Hanken och Johansen (2013) bekräftar att terminologi är en viktig del av ämnet didak-
tik just för att lärare med hjälp av den ska kunna analysera undervisning på ett djupare plan. 

6.1.3 Att göra ett intryck på studenter 
Det framgår under intervjuer att Erik ser ett problem i att studenter inte hinner få ett tillräckligt 
djupgående intryck av det som undervisas i ämnet. Studenterna har med sig en bild av hur 
undervisning ska gå till vilket kan bli ett hinder för att de ska ta in nya perspektiv. Detta går att 
likna vid hur Hanken och Johansen (2013) talar om lärares syn på musikämnet och hur detta 
påverkar val av innehåll och metod. De menar att det ofta blir tyngdpunkt på saker lärare tycker 
är viktiga och känner sig bekväma med. Erik talar om studenters syn på undervisning på ett 
liknande sätt, han menar att de ofta håller kvar i den syn på undervisning de haft sedan tidigare 
och känner sig bekväma med. Han framhåller under intervjuer att det finns en slags dragkamp 
mellan olika ämnen på skolan och att didaktikämnet fått backa för de mer akademiska ämnena. 
Instrumentlärare har också varit en slags motpol, de har länge varit en dominant grupp som 
influerat studenters bild av lärarutbildningen de går. Detta är problematiskt enligt Eriksson 
(2009) som i sin studie visar att när lärarutbildare från olika ämnen har olika syn på lärarutbild-
ning och läraryrket kan det begränsa studenters möjlighet att skapa praktisk kunskap i sitt bli-
vande yrke.  
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Under intervjuerna visar det sig att Erik ser på sin undervisning som ett erbjudande studenterna 
får till att bli bättre lärare. I resultatet står det beskrivet hur han liknar studenternas potentiella 
mottaglighet för utveckling under utbildningen vid ett fönster som står på glänt och att han 
försökt optimera sin undervisning för att studenterna ska få med sig så mycket som möjligt från 
utbildningen. Han beskriver hur han använt sig av upprepning för att befästa kunskap hos stu-
denter så de inte stänger fönstret utan att materialet de arbetat med under sin utbildning blivit 
ett aktivt användbart material i deras didaktiska metod. Det går här att dra starka paralleller till 
det som av Lauvås och Handal (2015) kallas praktisk yrkesteori, teorin som säger att lärare 
grundar sina handlingar i teoretiska kunskaper och etik grundad i erfarenheter. Att Erik har varit 
noggrann med vilken metod som används är också en didaktisk färdighet som går att koppla till 
litteratur på området. Han har valt metod efter vad som fungerat bäst utifrån studenternas för-
utsättningar, vilket Hanken och Johansen (2013) förespråkar. I framförallt andra och fjärde års-
kursen i ämnet har Erik enligt resultatet gett sina studenter uppgifter som ska hjälpa dem få syn 
på sig själva. Uppgifterna har bland annat bestått i självvärdering, självobservation och lärarfi-
losofien studenterna skriver som slutexamination under fjärde året. Att få syn på sig själv som 
lärare handlar om att synliggöra ens praktiska yrkesteori. Hanken och Johansen menar att den 
praktiska yrkesteorin består av kunskap som blivit en del av ens vardagliga handlingar och 
Lauvås och Handal påpekar att synliggörandet av den praktiska yrkesteorin är en förutsättning 
för att lärare genom reflektion ska kunna förändra den.  

I resultatet framgår det att Erik anser det vara viktigt att fundera på vad som är bra och vad som 
är dåligt med nytt material. En återkommande fråga under intervjuerna är ”Vad vinner jag och 
vad förlorar jag?” Detta går att koppla till det Hanken och Johansen (2013) kallar för ramfak-
torer. Ramfaktorer är något Erik fått ta i beaktning i sin roll som didaktiklärare. Han pratar vid 
ett tillfälle under intervjuerna om hur det maximala eller optimala inte får bli det möjligas fi-
ende. Han syftar på att ämnets innehåll inte får bli så omfattande att det blir omöjligt för stu-
denterna att ta in. Det som spelar störst roll i hans beslutsfattande gällande undervisningsinne-
håll är ramfaktorn tid. Studenterna har inte tid att ta in hur mycket som helst eftersom det finns 
många andra kurser att ta hänsyn till. Detta tyder på att de faktorer som Hanken och Johansen 
presenterar gällande faktorer som bör ses på i relation till varandra när musikpedagogisk verk-
samhet planeras, genomförs, värderas och motiveras har tagits i beaktning. 
I resultatet framkommer Eriks syn på didaktiklärarrollen och vad som kan ha varit till hans 
fördel som lärare i musikdidaktik på musikhögskolan. Erik tror att hans egen förmåga att spela 
har gett honom en högre status, både hos instrumentlärarkollegor och hos studenter. Enligt Erik 
kan hans spelförmåga bidragit till att legitimera ämnet hos instrumentallärare och studenter. 
Den tro som Erik redovisar i föreliggande studies resultat går att jämföra med Ferm Thorgersens 
(2012) resultat. Ferm Thorgersen uttrycker att lärarstudenterna i hennes studie såg respekt för 
läraren i didaktik som en förutsättning för kvalitativt lärande i ämnet. Erik skildrar även en 
uppfattning om att hans kunskaper inom fler genrer kan ha bidragit till en större ömsesidig 
förståelse till fler studenter. Erik menar att större genrekännedom och insikter i fler genrer än 
den som varit hans specialitet kan ha hjälpt honom att se på undervisning utifrån fler perspektiv. 
Gällande legitimering av musikämnet, en högre status bland studenter och instrumentallärar-
kollegor nämns även många års erfarenhet av att undervisa i musik på flera nivåer som en yt-
terligare fördel.  

6.2 Metoddiskussion  
Föreliggande studie har flera för- och nackdelar. Studiens syfte var att ta reda på hur en lärare 
i ämnet Allmän musikdidaktik på en musikhögskola uppfattar sitt ämne vad gäller didaktikens 
roll, upplägg och ämnesutveckling. Anledningen till att det inte blev fler respondenter i stu-
dien är att svaren på dessa frågor är mycket omfattande och tiden för arbetet inte skulle räcka 
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till. När endast en respondent står för all empiri blir det under datainsamling ett enda perspek-
tiv som tar plats, något som enligt Bryman (2011) innebär en svaghet i resultatets teori.  
 
Metod och datainsamling i föreliggande studie har skett genom ostrukturerade och semistruk-
turerade intervjuer med ett och samma intervjuobjekt. De första intervjuerna innehöll endast 
generella frågeställningar som skulle öppna upp möjligheten för intervjuobjektet att berätta 
sin berättelse obehindrat. Det fungerade mycket bra och efter att de första samtalen transkri-
berats framgick vissa teman. Med dessa teman som grund ställdes sedan mer specifika frågor 
under nästkommande samtal för att utveckla teorier ytterligare. Som intervjuare och i mina 
analyser försökte jag i största mån förbli objektiv. Framförallt under intervjuerna kunde det 
vara svårt att förbli objektiv, att låta bli att ryckas med i berättelsen. Precis som Bryman 
(2011) beskriver så identifierade jag mig då mycket med personen som står i fokus i studien. 
Detta ser jag dock inte som ett stort problem då större delen av intervjuerna bestod i den stu-
derade personens berättande under ett öppet samtal. Syftet med studien är just att få fram per-
sonens livsberättelse och detta förhindrades inte på något sätt av min attityd till personen un-
der samtalen. Under analys av transkriptioner var det lätt att hålla sig objektiv.  
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafonen i min egen mobiltelefon. Detta kunde ibland 
göra mig oroad, att den på något sätt skulle krångla och göra lyssningen oduglig. Intervjuerna 
dokumenterades inte på något annat sätt, förutom några lösa anteckningar under samtalet, an-
teckningar som vid behov skulle hjälpa mig trigga nya trådar hos intervjupersonen.  Det fun-
gerade dock bra och transkriptionerna av samtalen blev mycket tydliga. Enligt Bryman (2011) 
blir tolkningen i transkriptionerna goda intervjuer och transkriptioner görs av samma person. 
Tack vare detta känns tolkningar av texten blivit mycket genuina och trovärdiga. Att intervju-
personen läst resultatet har visat att mina tolkningar är i enlighet med det han velat berätta.  

6.3 Arbetets betydelse  
Min förhoppning är att detta arbete kan bidra till en rikare beskrivning av vad ämnet Allmän 
musikdidaktik kan innebära. Arbetet har givit mig en djupare förståelse för ämnet och dess 
roll i musiklärarutbildningen. Det har också framkommit vilka utmaningar en lärare i ämnet 
möter och vilken typ av val en behöver göra i utformandet av kurser i ämnet. Läraren i studi-
ens syn på musiklärarutbildning skulle möjligtvis kunna hjälpa de som utformar lärarutbild-
ningar till ett bredare perspektiv. 
Det har varit mycket intressant att också se vad som ligger till grund för personen som stude-
rats syn på ämnet musik och musiklärarrollen. Studien skulle kunna vara av intresse för andra 
verksamma lärare på musikhögskolor och studenter i lärarutbildningar. Också för lärare eller 
skolchefer som vill jobba med utveckling och fortbildning skulle studien kunna vara intres-
sant. De skulle genom att läsa om vad en erfaren lärare i ämnet didaktik har för syn på ämnet 
få nya perspektiv för hur lärare bäst arbetar för att fortsätta utvecklas i sitt arbete.   

6.4 Fortsatt forskning  
En utveckling av forskning på områden denna studie rör sig i skulle kunna vara att intervjua 
fler lärare i ämnet didaktik eller ämnen motsvarande musikdidaktik. Det skulle vara intressant 
att jämföra skillnader och likheter i synen på ämnet, dess betydelse i lärarutbildningar, dess 
potential och på vilket sätt de valt att lägga upp kurser.  
En annan typ av utveckling vore att intervjua aktiva lärare som gått en lärarutbildning innehål-
lande ämnet didaktik. Ett sådant forskningsprojekt skulle syfta till att ta reda på lärares syn på 
ämnet och dess roll i lärarutbildningar. Har de med sig lärdomar från ämnet ut i arbetslivet? Är 
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det ett aktivt ämne de går tillbaka till och använder för sin egen utveckling? Denna typ av studie 
skulle kunna göras i en mer kvantitativ form för att få fram det Bryman (2011) menar är en mer 
generell typ av data gällande vilken syn lärare har på ämnet.  
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