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Sammanfattning	  
Studien syftar till att få en insyn i hur två grundskolor i västra Sverige väljer att 
hantera ämnet musik. För att undersöka detta har fyra kvalitativa intervjuer med en 
musiklärare och en rektor på vardera skola genomförts. Studien utgår från teorier som 
handlar om de kulturella förändringarna i skolan och hur skolan styrs politiskt. I 
resultatet visas lärarnas och rektorernas syn på hur musikämnet kan legitimeras; hur 
de tycker att ämnets status är på skolan och hur de organisatoriska och ekonomiska 
villkoren ser ut för ämnet. Musikämnet legitimeras bland annat utifrån dess betydande 
roll för hela skolans sammanhållning och att ämnet kan ha en terapeutisk funktion och 
stärka elevernas självkänsla. Dessutom påpekas att musikämnet kompletterar andra 
skolämnen, vilket kan komma att tydliggöras ännu mer i och med den nya kurs-
planens krav på ämnesintegrering. Undersökningen visar även att musikundervis-
ningen och dess status har förändrats under åren. Bland annat har teknikens utveck-
ling gjort att musikämnets förutsättningar förändrats, vilket medför att ny utrustning 
krävs. Detta innebär att omprioriteringar måste ske med tanke på skolornas budget. 
 
Nyckelord: Musikundervisning, pedagogik, legitimitet, status 
 

Abstract	  
The study aims to gain an insight into how two nine-year compulsory schools in 
western Sweden choose to handle the music education. To examine this, four 
qualitative interviews with a music teacher and a principal at each school were 
completed. The study is based on theories that deal with the cultural changes in the 
school and how the school is governed politically. The result shows the teachers' and 
principals' views on how music education can be legitimized; their views on the status 
of the subject in the school, and how they handle the organizational and economic 
conditions for the subject. The subject is partly legitimized by its significant role in 
the coherency of the school and that it may have a therapeutic function to strengthens 
students' self-esteem. It also points out that the music subject complements other 
school subjects, which may be even more clarified by the new curriculum require-
ments for subject integration. The study shows that music education and its status 
have changed over the years. Among other things, the development of technology 
means that the conditions for the music education have changed, which means that 
new equipment is required. This also means that changes of priorities must be done 
according to the schools' budget. 
 
Keywords: Music education, pedagogy, legitimation, status 



 3 

Innehåll	  

SAMMANFATTNING	   2	  

ABSTRACT	   2	  

FÖRORD	   5	  

1	  INLEDNING	   6	  
1.1	  MIN	  BAKGRUND	  OCH	  MITT	  INTRESSE	  I	  DENNA	  UNDERSÖKNING	   6	  
1.2	  PROBLEMFORMULERING,	  SYFTE	  OCH	  FORSKNINGSFRÅGOR	   7	  

2	  BAKGRUND	   8	  
2.1	  ETT	  HISTORISKT	  PERSPEKTIV	  PÅ	  MUSIKÄMNET	  I	  GRUNDSKOLAN	   8	  
2.1.1	  SYNEN	  PÅ	  MUSIKÄMNET	  I	  ETT	  HISTORISKT	  PERSPEKTIV	   8	  
2.1.2	  MUSIKÄMNETS	  PLATS	  I	  2000-‐TALETS	  SKOLA	   10	  
2.2	  STYRDOKUMENT	  FÖR	  GRUNDSKOLANS	  MUSIKUNDERVISNING	  ÅR	  2011	   12	  
2.3	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	   13	  
2.3.1	  DEN	  KULTURELLA	  FÖRÄNDRINGEN	  I	  SKOLAN	   13	  
2.3.2	  DEN	  POLITISKA	  STYRNINGEN	  AV	  SKOLAN	   14	  

3	  METODOLOGI	  OCH	  METOD	   16	  
3.1	  METODOLOGISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	   16	  
3.2	  METOD	  OCH	  DESIGN	  AV	  STUDIEN	   16	  
3.2.1	  VAL	  AV	  METOD	   16	  
3.2.2	  URVAL	  AV	  INFORMANTER	   17	  
3.2.3	  DATAINSAMLING	   17	  
3.2.4	  BEARBETNING	  OCH	  ANALYS	   18	  
3.2.5	  ETISKA	  ÖVERVÄGANDEN	   18	  
3.2.6	  GILTIGHET	  OCH	  TILLFÖRLITLIGHET	   19	  

4	  RESULTAT	   20	  
4.1	  MUSIKÄMNETS	  RESURSER	   20	  
4.1.1	  LÄRARRESURSER	   20	  
4.1.2	  MATERIELLA	  RESURSER	   20	  
4.1.3	  TIDSRESURSER	   21	  
4.1.4	  ELEVRESURSER	   22	  
4.2	  MUSIKÄMNETS	  LEGITIMITET	   23	  
4.2.1	  MUSIK	  SOM	  KOMPLEMENT	  OCH	  TERAPEUTISK	  FUNKTION	   23	  
4.2.2	  MUSIK	  SOM	  UTTRYCK	   24	  
4.2.3	  MUSIK	  SOM	  STATUSÄMNE	   24	  
4.2.4	  MUSIK	  SOM	  LEGITIMERING	  GENOM	  KURSPLANEN	   25	  
4.3	  SAMMANFATTNING	   26	  

	  

	  

	  



 4 

5	  DISKUSSION	   27	  
5.1	  SKOLAN	  I	  FÖRÄNDRING	   27	  
5.2	  DEN	  POLITISKA	  STYRNINGEN	  AV	  SKOLAN	   28	  
5.3	  STUDIENS	  BETYDELSE	   30	  
5.4	  EGNA	  REFLEKTIONER	   30	  
5.5	  FORTSATT	  FORSKNING	   30	  
 
6 Referenser                                     31 
 
 



 5 

Förord	  
Jag vill ge ett stort tack till de lärare och rektorer som delat med sig av sina åsikter 
och erfarenheter till studien. Dessutom vill jag tacka Ragnhild Sandberg Jurström för 
god handledning genom hela arbetet. Ragnhild har tack vare sina kunskaper i 
musikpedagogik varit till stor hjälp med bakgrundsmaterial till studien samt gett mig 
ett stort stöd i skrivandet. 
 
Tack! 
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1	  Inledning	  
I detta kapitel presenterar jag min egen bakgrund och varför jag har valt detta 
forskningsämne. Det framgår kortfattat vad arbetet handlar om och vad jag hade för 
tankar om ämnesområdet innan jag började med undersökningen. 
 

1.1	  Min	  bakgrund	  och	  mitt	  intresse	  i	  denna	  undersökning	  
Mitt musikintresse började tidigt i min barndom. Jag älskade att sjunga inför min 
familj och lyssna på alla möjliga musikgenrer. I lågstadiet började jag spela tvärflöjt 
som första instrument, men tröttnade och bytte till piano. Efter det började jag ta 
sånglektioner vilket passade mig ännu bättre. När jag började på BCPW (Bildnings-
centrum Prins Wilhelm), ett högstadium i Flen, fick jag möjligheten att gå i musik-
klass där jag kunde utöva mycket musik utöver de övriga skolämnena. Detta fick så 
stor betydelse för mig och expanderade mitt musikintresse så mycket att jag ville ägna 
mig åt musik i framtiden. Det blev ett självklart val för mig att sedan börja på 
Estetiska programmet med inriktning musik i gymnasiet. Efter detta följde två års 
musikutbildning på folkhögskola följt av sångpedagogutbildning på musikhögskola 
där pedagogiken också blev ett stort intresse. 
 
Det är inte alla elever som har möjligheten att gå i musikklass på högstadiet, så jag är 
intresserad av hur musikundervisningen ser ut för högstadiet i övrigt.  
Jag hade förmånen att ta del av en stor resurs musik, men hur ser resurserna ut för 
ämnet musik när det gäller de elever som inte går i musikklass? När jag skriver 
resurser avser jag de resurser som finns angående musiklärare, lektionstid, 
ekonomiska resurser, material och eventuella övriga tillgångar. 
 
Jag är också intresserad av att titta på hur de nya kursplanerna i musik påverkar 
musikundervisningen. Hur tolkar lärarna dessa kursplaner och vilka möjligheter ger 
de eleverna? Jag vill studera detta ämnesområde för att jag tror att ökade insikter 
inom området kan ha stor betydelse i mitt framtida yrke som musiklärare. Jag brinner 
för att musikundervisningen finns i skolan och är intresserad av hur detta ämne 
hanteras. Anledningen till att jag tycker att musikundervisningen är viktig är att jag 
anser att musiken är mer än bara ett skolämne där syftet är att lära sig något. Jag tror 
att musiken har en individuell inverkan på oss alla. 
 
 … Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som  
 tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i  
 en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för  
 var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap  
 och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från 
 skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper  
 om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.  
 (Skolverket, 2011a, s. 100) 
 
Det finns vissa skolor som inte värdesätter musikundervisningen. Ett exempel på en 
skola där musikundervisningen inte hade så goda förutsättningar uppmärksammades i 
en intervju som P4 Kalmar (Sveriges Radio, 2008) gjorde med rektor Peter Andersson 
på Västerviks kulturskola. Andersson säger i intervjun att det finns skolor som inte 
kan uppfylla Skolverkets mål för musikundervisning i och med avsaknad av musiksal 
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eller musikinstrument. I samma intervju uttrycker rektor Caroline Åhlund på 
Marieborgsskolan i Västervik att det bör gå att hantera kursplanen för 
musikundervisningen även om det inte finns någon musiksal eller musiklärare att 
tillgå, eftersom det finns musikinstrument på olika ställen i skolan som kan användas. 
Detta är enligt mig ett exempel på hur lite plats musikundervisningen får på just 
denna skola när det gäller ekonomiska resurser i form av lärare, tid och utrymme.  
 
Jag har funderat mycket över hur musiken prioriteras på grundskolor och har samtalat 
med vissa musiklärare och elever som sagt att musiken har underprioriterats i vissa 
fall. Jag har därför valt att undersöka hur musikundervisningen hanteras i ett par olika 
grundskolor i västra Sverige. 
 

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
I föreliggande studie är jag intresserad av att ta reda på musiklärares och rektorers syn 
på och hantering av musikämnet i grundskolan. Av intresse är också att ta reda på hur 
resurserna ser ut för musikundervisningen gällande exempelvis lektionstid, 
instrument, elevresurser och lärarresurser. Min uppfattning är att ju mer tid och bra 
instrumentresurser som finns, desto lättare blir det att bedriva en meningsfull 
musikundervisning. Mitt mål med undersökningen, förutom att jag för egen del har 
nytta av den, är att andra lärare och blivande lärare också ska kunna ta del av 
undersökningen och att den skall kunna bidra till diskussion kring hur ämnet kan 
hanteras i skolan. 
 
Syftet är att studera hur ett par grundskolor i västra Sverige väljer att, med 
utgångspunkt i de nya kursplanerna, hantera musikundervisningen i högstadiet.  
Avsikten är att med hjälp av intervjuer belysa hur rektorer och lärare på de undersökta 
skolorna pratar om olika förhållningssätt till hanteringen av musikämnet. Syftet 
uppnås med hjälp av följande forskningsfrågor: 
 

1. Vilka ekonomiska och organisatoriska villkor gäller för musikämnet?  
2. Vilken status har musikämnet på skolan? 
3. På vilka sätt legitimeras musikämnet på skolan? 
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2	  Bakgrund	  	  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör studiens ämnesområde.  
Även de teoretiska utgångspunkterna för studien presenteras här. 
 

2.1	  Ett	  historiskt	  perspektiv	  på	  musikämnet	  i	  grundskolan	  
Den bakgrund som presenteras nedan beskriver synen på musikämnet från början av 
1900-talet till idag samt hur ämnet hanteras i skolan grundskolan. 
 

2.1.1	  Synen	  på	  musikämnet	  i	  ett	  historiskt	  perspektiv	  
Nuförtiden är populärmusiken väl inrättad i musikundervisningen, men så har det inte 
alltid varit (Gustafsson, 2000). I det antika Grekland hade musiken en ovärderlig roll i 
människans hela utveckling och hade en karaktärsdanande roll i skola och läroplan, 
jämte andra skolämnen som litteratur och matematik (Sandberg, 2006). Skolan 
utvecklades sedan i kyrkans värn, främst inom klostren, och sången vid gudstjänsterna 
blev det främsta målet för skolornas musikundervisning (a.a.). Den viktigaste faktorn 
för utvecklingen av musikämnet in på 1900-talet har varit just skolans samarbete med 
kyrkan (Varkøy, 1996). Fram till 1878 benämndes musikämnet kyrkosång och fram 
till 1955 hette det sång (a.a.). Musikämnet hade alltså en religiös legitimering. På 
1890-talet skedde ett genombrott för den nya synen på barns erfarenhets- och 
föreställningsvärld, vilket ledde till en längre skolgång och en mer medveten 
musikundervisning (Sandberg, 2006). Det producerades ett stort antal läromedel och 
sångböcker för skolsång, däribland Alice Tegnérs sångsamlingar som sjöngs både i 
skolorna och i hemmen (a.a.).  
 
I avhandlingen Så ska det låta undersöker Gustafsson (2000) hur det 
musikpedagogiska verksamhetsområdet har utvidgats under åren 1900-1965. I 1946 
års skolkommissions betänkande beskrivs att musikundervisningen inte bör vara 
endast en uttrycksform, utan bör även innehålla rytmik, rörelse och spel på olika 
instrument för att eleverna ska få prova på och få upp ögonen för olika sätt att 
uttrycka sig. ”De estetiska ämnena sågs i detta sammanhang som redskap för 
elevernas personlighetsutveckling, där just upptäckten och utvecklandet av olika 
uttrycksformer och uttryckssätt blev centralt” (a.a., s. 189). 1947 års musikutredning 
argumenterade för musikundervisningens position i skolan motiverat med den stärkta 
förbindelsen till det samtida kulturlivet. De kommunala engagemangen ökade och 
inrättningar av kommunala musikledar- och instruktörstjänster ingav hopp om att 
skapa bättre förutsättningar för en jämn kvalitet och kontinuitet (a.a.). Under 
mellankrigstiden mötte jazzen motstånd hos både musiklärare och det etablerade 
musiklivet, samtidigt som det var populärt hos ungdomarna. När rockmusiken slog 
igenom i slutet på 1950-talet blev det tydligt att musiken i skolan hade väldigt lite 
gemensamt med ungdomars egna intressen. Många tyckte att musikundervisningen 
inte handlade om musik, utan om en särskilt slags förbestämd musik. Detta medförde 
att avståndet mellan skolämnet musik och intresset musik växte (a.a.). 
 
Under 1960- och 70-talet ställde läroplanerna högre krav på lärarna i form av utvidgat 
lärostoff samt nya läromedel som krävde mer tid till lektionsförberedande än tidigare 
(Ek, 1989). I den senare läroplanen blev musikämnet obligatoriskt på högstadiet. I 
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läroplanen Lgr 80, som infördes 1980, minskades utrymmet för musikämnet på grund 
av nedskärning. Detta innebar att musiklektionstimmarna reducerades vilket såg ut att 
omöjliggöra det musicerande och den skapande verksamhet i musik som skulle 
uppnås (Ek, 1989). Dock tillkom en förändring i Lgr 80 i form av beslutet att 
musikundervisningen skulle genomföras i halvklass med avsikt att eleven skulle 
kunna få komma i centrum. Enligt Lgr 80 kunde även teman utnyttjas till 
musikstudier och timmar för tillval på högstadiet användas för fördjupning inom två 
eller tre ämnen, däribland musik. Musikämnet kom i och med detta mer i fokus 
genom musikföreställningar utifrån temaarbete eller tillvalstimmarna. På 1940- och 
50-talet var målet för musikundervisning en musikalisk fostran, medan det på 1960- 
och 70-talet sågs som en mångsidig musikaktivering ”i tiden” med integration mellan 
musik och övriga ämnen. På 1980-talet var målet att motsvara elevers skiftande behov 
av musik. Musik är ett uttrycksmedel för alla (Ek, 1989). I slutet av 1980-talet 
inleddes den omfattande nationella utvärderingen av grundskolan, vilket också 
innefattade musikämnet (Sandberg, 2006). Under 1990-talet genomfördes flertalet 
reformer inom skolan som hörde ihop med kulturella förändringar och förändringarna 
i samhället; kommunaliseringen av skolan, nya läroplaner och kursplaner, nytt 
betygssystem, barnomsorgen integreras i skolan, förändringar inom lärarutbildningen, 
utbyggnaden av gymnasieskolan och högskoleverksamhetens utbyggnad (a.a.). I 
Lpo94 framhålls det att musik har en djup förankring i samhället såväl som individen 
(Varkøy, 1996). Musikundervisningen handlar både om samhällets kulturella liv och 
individens utveckling. Förmågan att kunna reflektera kring den musikaliska 
verksamheten och den personliga kännedomen kring den betonas. I och med detta 
understryks ett nytt skäl för musikundervisningen. I denna läroplan påstås att 
musikundervisningen har sin egen identifierbara kärna och formuleras inte som ett 
ämne som är ett stöd för andra ämnen eller som mest gagnar elevernas fritidsintressen 
(Varkøy, 1996). På 2000-talet sågs ämnet som ett sätt att ge eleverna ett större 
utrymme för personlighetsutvecklande och estetisk medvetenhet samt bredd och 
fördjupning i det personliga uttryckssättet (Scheid, 2009).  
 
Gustafssons (2000) syfte med sin avhandling var att undersöka den musikpedagogiska 
sfären som en särart mellan pedagogikens och musikens fält och dessutom hur denna 
särart vuxit fram. Genom detta arbete har han belyst det musikpedagogiska fältets 
struktur. Denna struktur skildrar en utveckling från att vara en anordning kring en 
oöverträfflig institution (Kungliga Musikaliska akademien) till att domineras av ett 
motsatsförhållande mellan det som ligger nära skola och skolundervisning, respektive 
musiklivet som en etablerad institution. Syftet med att barn ska lära sig musik är inte 
bara att utbilda musiker, utan det är även en del i den moraliska eller kulturella fostran 
(Gustafsson, 2000). Utvecklingen av kroppen är en central beståndsdel i 
musikundervisningen - att den musikaliska inlärningen alltid har varit en aktivitet som 
grundar sig i kroppen. Erfarenheter av musik, vare sig man utövar musik eller lyssnar, 
sätter sitt avtryck i kroppen i form av känslor, omedvetna gester och övriga reaktioner 
på ljudande musik eller notbilder. Utformandet av den musikaliska kroppen är minst 
lika viktigt som, eller kanske till och med viktigare än, skapandet av känsla och smak. 
Barnens musikaliska uppfostran inte bara har haft syftet att finna och utbilda framtida 
musiker, utan en stor del av den musikaliska inlärningen har kommit att handla om 
moralisk eller kulturell fostran (a.a.). I studien beskrivs förändringen av det 
musikpedagogiska fältet från seklets början, då fokus på olika musikaliska verk 
sakteligen ersattes av en mer elevfokuserad utgångspunkt. 
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I ovanstående text framgår det tydligt hur musikämnet har förändrats under årens 
gång och därmed hur synen på musiken som ämne i skolan har förändrats, vilket är 
relevant att belysa i relation till mitt syfte om musikämnets status och hantering av 
resurser på de undersökta skolorna. 
 

2.1.2	  Musikämnets	  plats	  i	  2000-‐talets	  skola	  
 
Lärares och studenters legitimering av musikämnet 
I föreliggande studie framhävs musikämnets legitimitet i skolan, vilket gör studien 
Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris (Ericsson, 2006) relevant i 
sammanhanget. I denna studie diskuterar lärare och lärarstudenter kring varför 
musikämnet skall vara ett obligatoriskt ämne. Musiklektionerna är ett verktyg för att 
generellt sett fostra välfungerande och bra svenska medborgare snarare än att eleverna 
skall utvecklas musikaliskt. Det framgår även att musikämnet bör vara obligatoriskt 
och inte ett frivilligt val. Eftersom skolan har som uppgift att ge en så bred 
kunskapsgrund som möjligt anses det att alla ämnen bör vara obligatoriska. Att musik 
bör vara obligatoriskt grundar sig på synen att olika slags intelligenser stimulerar 
varandra i musiken och att musiken ses som förbundet med välbefinnandet och som 
en slags friskvård. Å andra sidan framkommer synpunkter på att musikämnet bör vara 
valbart i och med att arbetet då sker med elever som är intresserade (Ericsson). 
 
En annan uppfattning i studien är att det är nödvändigt med en balans mellan det 
teoretiska och det praktiska i skolan samtidigt som de praktiska aktiviteterna gynnar 
den övergripande inlärningen och att musikundervisningen då är ett bra verktyg. 
Musikämnet anses kunna främja goda prestationer i andra ämnen (a.a.). Det existerar 
en kamp mellan musik som terapi och musik som riktigt skolämne och spänningen 
mellan elevernas krav på musikalisk och identitetsmässig autonomi, kontra 
integriteten och skolans uppdrag, är i stort sett ofrånkomlig. Problematiken som 
vardagskulturen i skolan för med sig bör lyftas fram, undersökas och diskuteras för att 
möjligtvis kunna samordna elevers föreställningar om estetiskt lärande med skolans 
lärande. Musiken i skolan kan ses som både som kognitiv terapi för blyga, 
tillbakadragna elever och som en träning i att framföra något inför publik för elever 
som i framtiden vill arbeta inom ett yrke där sådan kompetens behövs (a.a.). 
 
Ett examensarbete som berör det ämnesområde jag skriver om är Musikvetenskap i 
grundskolan (Ekenstierna, 2008). I denna intervju- och enkätstudie framgår att 
musikämnet upplevs av eleverna som ett ”slappt” ämne och att slappheten kan göra 
det svårt för musikläraren att bedriva en meningsfull undervisning i ämnet. I studien 
framkommer det att musikundervisningen inte blir åsidosatt i den undersökta skolan 
utan att skolledningen verkar ta ämnet på allvar. Skolan är beroende av musikämnet 
vid högtider så som lucia och skolavslutningar, och värdesätter att underhållningen 
skall vara traditionsenlig och av god kvalitet (a.a.). Musikundervisningen bör i alla 
skolor lyftas fram ordentligt och analyseras grundligt av skolledningen (a.a.). 
Skillnaden mellan Ekenstiernas och mitt arbete är att hennes huvudsakliga syfte var 
att undersöka elevernas syn på musikundervisningen, medan mitt syfte är att 
undersöka lärare och rektorers syn på musikundervisningen. Studien är dock relevant 
för min studie i och med att den belyser musikämnets legitimitet och status. 
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I Musikklassrummet i blickfånget diskuteras den estetiska verksamheten i skolan 
(Lindgren & Ericsson, 2010). Under cirka en termin befann sig Lindgren och Ericson 
i 8 olika skolor där de studerade och filmade klasserna en lektion per vecka. Syftet 
med forskningen var att undersöka hur marknadsestetik och elevernas vardagskultur 
förkroppsligas i musikundervisningen. För att elevernas vardagskultur skall komma 
till uttryck, kan skapande av musik vara ett lämpligt verktyg i och med att eleverna i 
studien har fått näst intill en fullständig frihet i textkomponerandet. Andra situationer 
som knyter an till elevernas vardagskultur är när läraren och eleverna ytligt samtalar 
om olika artister och musikstilar i form av dess kvalitéer eller medias inverkan på 
artisten/musikstilen. Detta är ett distanserat sätt att stå i relation till elevernas 
vardagskultur och den omsätts inte i undervisningen utan snarare kommenteras lite 
flyktigt. Det är tydligt att läraren i undersökningen är mån om att relatera pop- och 
rockmusikens historia till elevernas vardagserfarenheter. Eleverna blir då mer 
engagerade i diskussionen och drar paralleller till sitt eget sätt att stå i relation till 
marknadsestetiken. Denna utgångspunkt kan klassificeras som undervisning om och 
resonemang och analys runt om vardagskultur och marknadsestetik (a.a.). Studien 
syftar på relevansen av att eleverna skall få uttrycka sin vardagskultur genom 
musikundervisningen, vilket kan vara ett argument för att legitimera musikämnet. 
 
Den estetiska verksamheten 
Avhandlingen Att skapa ordning för det estetiska i skolan (Lindgren, 2006) handlar 
bland annat om analys av gränsdragningarna som utförs i samband med det estetiska i 
skolan. Syftet med Lindgrens studie är problematisera och identifiera hur lärare och 
skolledare i grundskolan beskriver skolan och dess estetiska verksamhet. Även om 
Lindgren inte skriver specifikt om musikundervisning, utan mer om de estetiska 
ämnena i skolan, är hennes arbete ändå relevant för denna studie. Inom skola och 
arbetsliv sägs att det finns en statusmässig funktion i uppdelningen mellan teori och 
praktik. ”Teorin dominerar över praktiken; de intellektuella verksamheterna har 
övertaget över de praktiska” (Börjesson & Palmblad 2003, s. 73, citerad i Lindgren 
2006). Diskussionerna inom skolans estetiska verksamhet bygger dock på det 
motsatta förhållandet; praktiskt arbete förs fram som ett mer verklighetsnära ämne 
som är roligare och mer effektivt i arbetet med barns lärande än vad teoretiskt 
skolarbete är (a.a.). Lindgren undrar hur denna omvända hierarki ska tolkas och om 
det är så att skolan har något dolt budskap i och med detta. De estetiska ämnena har 
fått större plats i diskussionerna inom utbildningspolitiken på senare år. Satsningar 
görs för att få skolan att bli mer estetisk och det har tagits utbildningspolitiska initiativ 
med tanken att gynna estetiska och kulturella verksamheter i skolan. Själva 
legitimeringen av den estetiska verksamheten bygger på resonemanget kring 
elevernas behov av denna verksamhet där vissa elever anses ha större behov av det 
estetiska än andra elever. De som bedöms vara i större behov är elever som har olika 
sorters problem i skolan, och det gör att den estetiska verksamheten antas ha en 
terapeutisk inriktad funktion. Dessa elever exemplifieras som flyktingbarn, barn med 
koncentrationsproblem, barn som mår dåligt eller barn som inte klarar av de andra 
skolämnena så bra. En önskan är att kompensera undervisningstiden med att dessa 
elever skall få lite mer estetisk verksamhet och lite mindre undervisningstid inom 
andra områden i skolan så att de skall klara av skolarbetet bättre (Lindgren, 2006). 
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2.2	  Styrdokument	  för	  grundskolans	  musikundervisning	  år	  2011	  
I och med det nya utbildningssystemet har jag valt att titta på de nya kursplanerna för 
årskurs 7-9 (Skolverket, 2011a). I den nya läroplanen, Lgr11, står det att skolan har 
till uppgift att bland annat gynna elevens mångsidiga personliga utveckling till att bli 
kreativ och aktiv. 
 
Under rubrikerna Musicerande och musikskapande, Musikens verktyg och Musikens 
sammanhang och funktioner (Skolverket, 2011) är texten identisk mot den tidigare 
kursplanen från år 2010 (Skolfs, 2010:37) och det gäller även beskrivningen av, och 
syftet med, musikämnet. Det som nu skiljer sig i den nya kursplanen från tidigare 
årets kursplan är de nya kunskapskraven för olika betyg som nu har gått från G, VG 
och MVG till att bli E, D, C, B och A (där A är högsta betyg). I den tidigare 
kursplanen nämndes de digitala verktygen (digitala instrument och programvaror för 
komposition, notation, ljud och inspelning) i mer översiktliga ordalag, medan de i den 
nya kursplanen står med i både det centrala innehållet och i kunskapskraven. 
Ytterligare en skillnad mellan den tidigare och den nya kursplanen, är att det nu finns 
en annan syn på musikämnet:  
 
 Den tidigare kursplanen försökte i viss utsträckning legitimera  
 musikämnet med att det kunde bidra till elevernas  
 kunskapsutveckling i andra skolämnen. I den här kursplanen  
 är utgångspunkten att ämnet musik har ett eget värde, oavsett vilka  
 andra kunskaper eleverna eventuellt utvecklar. (Skolverket, 2011b, s. 6) 

 
Musiken hanteras först och främst som en konstnärlig uttrycksform och som en form 
av kommunikation samtidigt som tankarna om att musikundervisningen kan ha någon 
form av effekt på verksamheter i andra sammanhang inte är förbisedda (Skolverket, 
2011b). Det kan röra sig om att eleverna utvecklar samarbetsförmågan, lär sig att ta 
ansvar, vara lyhörda och dessutom öka sin kreativitet genom olika slags 
skapandeprocesser. Enligt Skolverkets utvärdering av undervisningen i musik, NU-03 
(Sandberg, Heiling, & Modin, 2005), framgick det att lärarna upplevde att 
tolkningsutrymmet var för stort i den tidigare kursplanen och i och med att det nu 
finns ett centralt innehåll i den nya kursplanen blir det begripligt vad som är ett 
obligatoriskt innehåll.  
 
Kursplanen i musik inleds med en text om varför musik är viktig för var och en av oss 
(Skolverket, 2011a). Musiken är en ingång till vår sociala samhörighet och kan bidra 
till vår identitetsutveckling samt att ”kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att 
delta i samhällets kulturliv” (Skolverket, 2011a, s. 100). Enligt kursplanen är syftet 
med musikundervisningen att eleverna skall få möjlighet till kunskaper som gör att de 
kan delta i musikaliska situationer genom att kunna lyssna till musik och att själva 
musicera. Eleverna skall även utveckla förmågan att vara musikaliskt lyhörda som 
bidrar till att de kan skapa, bearbeta och framföra musik tillsammans med andra samt 
att undervisningen skall understödja kunskaperna för röstanvändning, 
musikinstrument, digital användning och musikteori. Sammanfattningsvis skall 
eleverna lära sig att: 
 
 



 13 

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna tankar och idéer, och 
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och 

historiska sammanhang. (Skolverket, 2011a s.100)  
 

I en granskningsrapport från skolinspektionen kritiseras skolans hantering av 
musikämnet (Skolinspektionen, 2011). Denna granskning innefattar 35 grundskolor 
med syfte att förbättra kvaliteten på musikundervisningen i grundskolan. Brist på 
utbildade musiklärare, tid och rätt sorts utrustning, och dessutom dålig organisation, 
mynnar ut i en sämre kvalitet på musikundervisningen. Håkan Sandström, (refererad i 
Skolinspektionen) undervisningsråd på skolinspektionen, nämner att musik sällan tas 
upp i pedagogiska sammanhang. Musiklärarna arbetar oftast självständigt och 
behöver därför ett utbyte av erfarenheter med kollegor på andra skolor, och att det är 
nödvändigt med en bra organisation för att möjliggöra en god kvalitet på 
musikundervisningen. Musikämnet har en diffus roll på skolan där många av 
rektorerna får sin föreställning av ämnet vid framträdanden som vid lucia och 
skolavslutningar. Dessutom får många elever inte tillfälle att uttrycka sin kreativitet i 
musikundervisningen, vilket är A och O (Sandström, refererad i Skolinspektionen). I 
denna rapport framhåller skolinspektionen att musikämnet har många föreningsband 
med andra kunskapsområden. Unga visar ofta ett stort intresse för ny teknik och 
musik, vilket ger musikämnet särskilda fördelar. Det är därför essentiellt att skolan 
verkligen tar till vara på musikundervisningens potential. I granskningen som 
skolinspektionen har gjort påträffades inte bara brister utan även exempel på skolor 
som arbetar för att åstadkomma en kreativ och meningsfull musikundervisning med 
god kvalitet. Ett exempel var kombinationen av matematik och musik där eleverna 
med hjälp av sång fick lära sig tabeller. Detta framfördes sedan som en siffermusikal. 
Ett annat exempel var att eleverna fick musicera och skapa i grupp vilket gjorde att 
eleverna vågade mer och blev mer kreativa (Skolinspektionen, 2011). 
 
Musikämnet, och andra estetiska ämnen, har en stor del i målet att gynna elevens 
mångsidiga personliga utveckling till att bli kreativ och aktiv, eftersom dessa ämnen 
innefattar fysisk aktivitet och skapande. Anledningen till att jag har tagit med detta 
avsnitt som litteratur är att dessa perspektiv är betydelsefulla i relation till mitt syfte 
och mina frågeställningar. 
 

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

2.3.1	  Den	  kulturella	  förändringen	  i	  skolan	  
Synen på kulturen har förändrats och detta grundar sig i att samhället har förändrats 
(Andersson, 1999). Idag finns andra perspektiv på vad som är kultur och vad som är 
kunskap, och dessa synvinklar bör man beakta i skolan. Samhället har förändrats 
ekonomiskt, politiskt och teknologiskt, och en av de stora kulturella förändringarna i 
samhället är medieexplosionen. Detta innebär att de olika konstarterna och olika 
kulturella uttrycksformer står för en omprövning. Skolan har ett stort ansvar när det 
gäller skolungdomars kulturella identitet och att det stora kulturella utbudet bör bli en 
verklighet för alla skolungdomar med hjälp av skolan (a.a.). Dagens ungdom är inte 
densamma som gårdagens ungdom, liksom att föreställningarna om den kulturella 
identiteten förändras. Skolan måste alltså hantera mångfalden, inte bara för att 
homogenisera – det vill säga att disciplinera den – utan också för att gagnas 
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pedagogiskt av den. Dagens lärare står därför inför stora utmaningar när det gäller att 
hänga med i kulturutvecklingen. Ett sätt att behandla frågorna om kulturell identitet är 
att sätta sig in i elevers medieanvändning, vilket blir en grund till diskussionen om 
den kulturella identiteten (a.a.). Skolan är kultur och skapar kultur i och med att 
eleverna får många av sina uppfattningar och värderingar i skolan genom exempelvis 
läromedel och förmedling av lärarna eller genom att själva utforska och ta reda på 
saker (Thavenius, 1999). Den blygsamma estetiken klagar ideligen på att skolan 
skiljer handens arbete från hjärnans (a.a.). Den fysiska önskan och handens skapande 
arbete borde spela större roll i skolan (Thavenius, 2003). Många tillfällen i skolan kan 
göras mer lustfyllda med dans, sång och slöjd, men den stora utmaningen är att förena 
hjärnan och handen, estetikens intellekt och kunskap. ”Medan hjärnan får sitt i 
kärnämnena, utvecklar ’det musiska’ sitt register när eleverna går på teater eller 
snickrar” (a.a., s. 59). Skolans estetik är modest eftersom den är marginaliserad i 
skolan. Den är avskild från resten av skolan istället för att kräva att få vara med 
överallt som en fundamental aspekt i all undervisning (a.a.). Det skulle därför ”inte 
skada om fantasi, kreativitet och estetisk gestaltning spelade större roll i skolans alla 
ämnen” (Thavenius, 1999, s. 99). 
 

2.3.2	  Den	  politiska	  styrningen	  av	  skolan	  
Skolan är en politiskt styrd verksamhet. Pierre (2007) betonar vikten av den politiska 
styrningen för verksamheten i skolan, men också om hur lärarens roll förändras och 
hur skolan försöker hantera nya utmaningar. Skolan är en organisation som uttrycker 
och förmedlar värden och normer. Rektorer och lärare har tydliga föreställningar om 
betydelsen av deras arbete, och tydliga mål för sin verksamhet. Dessa normer, värden 
och mål bestämmer hur organisationen ser ut; organisationen konstrueras så att den 
skall bli ett så bra verktyg som möjligt för att målen skall uppnås. 
  
I ett centraliserat system kan politiken ha som mål att skapa samma standard, 
enhetlighet och likvärdighet i landets alla kommuner (Pierre, 2007). I dagens 
decentraliserade system går det inte att uppnå dessa mål i och med att det ser olika ut 
för alla kommuner, men å andra sidan möjliggör det andra politiska mål såsom lokal 
anpassning, variation på skolornas inriktning och huvudmannaskap. I följande text 
står mer om decentraliseringen av skolan som skedde i början på 1900-talet, vilket jag 
tycker är relevant för att se hur skolan ser ut idag jämfört med när decentraliseringen 
implementerades. 
 
Decentraliseringen, som drevs igenom kring år 1990, har skapat en otydlig politisk 
styrning av skolan, delvis på grund av att det nu existerar fler aktörer än tidigare som 
formulerar normer och mål för skolarbetet – skolverket, utbildningsdepartementet och 
andra statliga myndigheter samt professionella organisationer och kommunala 
politiker (Pierre, 2007). Dessa aktörer formulerar motstridiga eller otydliga mål. Den 
otydliga styrningen beror även på att skollagens styrdokument innehåller motsägelser 
som blir tydliga först när reglerna skall träda i kraft i skolan. Skollagen säger till 
exempel att skolundervisningen skall vara neutral med tanke på olika religioner, 
samtidigt som att den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humanism skall prägla undervisningen. Det förväntas dessutom att skolan skall hjälpa 
invandrare att integreras i det svenska samhället och den svenska kulturen och 
samtidigt bejaka mångfald och försvara olika invandrargruppers kulturer. Dessa typer 
av motsägelser – värdekonflikter – är inte alltid självklara när lagtexten och läroplaner 
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skrivs, men de orsakar stora problem i skolorna när verksamheten skall styras av 
dessa olika mål. Värdekonflikter uppstår ibland när politiska kompromisser inordnas i 
styrsystemet och de blir synliga först när lärare, skolchefer och rektorer vänder sig till 
styrdokumenten för att få hjälp i hanteringen av särskilda ärenden (Pierre, 2007). 
 
Pierre (2007) vill ta reda på hur dessa värdekonflikter hanteras, hur likvärdighetsmålet 
kan förenas med en kommunaliserad skola där dess resurser beror på den enskilda 
kommunens ekonomi och tillväxt. Han vill i sin skrivande stund även ta reda på hur 
lärarna hanterar de roller de förväntas spela i skolan och vilka lokala praktiker och 
rutiner som utvecklas som ett slags policy på skolnivå. Den minskade styrningen i 
systemet har gjort att läraren har större frihet att tillsammans med kollegorna forma 
den pedagogiska verksamheten, men det ökade handlingsutrymmet medför också att 
läraren inte längre har ett tydligt regelverk att stödja sig emot när det gäller 
hanteringen av särskilda frågor. Därför är dagens lärarroll avsevärt mer komplicerad 
än den var före decentraliseringen. Kravet på myndighetsutövning finns kvar, men 
läraren skall nu även ta en mer självständig ställning i värdefrågor. I och med 
konkurrensen med friskolor förväntas det också att läraren skall vara en entreprenör 
som marknadsför skolan (a.a.).  
 
Anledningen till att jag tagit med ovanstående text, trots att den inte tar upp 
musikämnet specifikt, är att jag finner det relevant för min studie att se hur skolan och 
dess villkor utvecklats under åren. Att få en insikt i hur skolan styrs ger även en insikt 
i hur musikämnet hanteras. 
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I detta kapitel presenteras min forskningsmetod, mina informanter och hur jag har 
genomfört undersökningen. 

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Som metod har jag valt att använda mig av den kvalitativa intervjun. I en studie om 
musiklärares och rektorers syn på musikämnet i skolan ser jag det som viktigt att 
kunna få så uttömmande svar som möjligt av informanterna, vilket är syftet och 
fördelen med den kvalitativa intervjumetoden (Johansson & Svedner, 2006). Risken 
är dock att intervjun blir för ostrukturerad och inte ger den information intervjuaren 
behöver. Det som intervjuaren därför bör undvika är att ställa frågor som kan få 
informanterna att ställa sig i försvarsposition eller svara vad de tror förväntas av 
intervjuaren, vilket ofta gäller i frågor om synsätt och definitionsfrågor. Däremot 
skriver Kvale (1997) att ledande frågor kan vara lämpliga i den kvalitativa 
forskningsintervjun för att granska intervjupersonens tillförlitlighet i svaren och 
bestyrka intervjuarens tolkningar. Många människor tror att ledande frågor kan 
minska intervjusvarens tillförlitlighet, men faktum är att de kan stärka den, enligt 
Kvale. Han menar vidare att det inte bara är intervjufrågorna som kan vara ledande. 
Intervjupersonens verbala och kroppsliga reaktioner kan förstärka intervjupersonens 
svar positivt eller negativt och därmed inverka på svaren på andra frågor. Svedner & 
Johansson (2006) skriver att det är viktigt att intervjuaren har väl genomtänkta 
frågeställningar och bakgrundsfakta i ämnet, och att frågorna som ställs är lätta att få 
svar på. Syftet måste vara välformulerat för intervjupersonen och intervjuaren skall 
dessutom anstränga sig att vara förtroendeingivande. För att en intervju skall bli bra 
måste intervjuaren ha klart för sig vem som skall intervjuas, vilka frågeområden som 
skall tas upp, om det behövs kompletterande metoder och hur resultaten på bästa sätt 
skall presenteras så att det blir överskådligt och lättläst, skriver Svedner och 
Johansson. De första minuterna av intervjun är avgörande då informanten vill ha en 
uppfattning om intervjuaren innan han/hon beviljar sig att tala fritt och avslöja 
erfarenheter och känslor för någon han/hon inte känner, menar Kvale (1997). 
Intervjuaren behöver uppträda naturligt och vara tydlig över vad som skall undersökas 
samtidigt som han/hon skall skapa god kontakt med informanten genom att vara 
uppmärksam, visa intresse, förståelse och respekt för vad informanten säger.  
 
Jag ser den kvalitativa intervjumetoden som lämplig i denna studie för att få ta del av 
lärarnas och rektorernas idéer och uppfattningar inom ämnesområdet. 
 

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Jag valde att använda mig av den kvalitativa intervjumetoden som innebär fasta 
frågeområden men med varierande frågor och möjlighet till variationer av svar. 
Anledningen till att jag valde intervjun som metod var att jag ville träffa personerna i 
fråga, så att vi skulle kunna föra ett samtal kring studiens frågeställningar. Detta 
förfaringssätt skulle kunna ge mig en bred och förhoppningsvis fördjupad bild av vad 
de tycker och känner kring mina frågor. 



 17 

	  
3.2.2	  Urval	  av	  informanter	  
Jag valde ut två grundskolor i västra Sverige och bestämde mig för att intervjua en 
rektor och en musiklärare på vardera skola. Anledningen till detta val av informanter 
är att jag ville få en bild av både rektorernas och lärarnas syn på ämnesområdet på de 
två olika skolorna och se om det var några likheter/skiljaktigheter dem emellan. Det 
skall poängteras att jag inte hade några förkunskaper eller förutfattade meningar om 
skolorna när jag valde dem.  
 
Här följer en kort presentation av informanterna. Med tanke på anonymiteten har de 
fått andra namn: 
 
Rektor	  Lars	  
Lars är i 35- 40-årsåldern och arbetar som rektor sedan fyra år tillbaka. Han arbetar på 
en högstadieskola i västra Sverige och är i grunden matte- och idrottslärare 
(mattelärare på högstadiet och idrottslärare från förskolan upp till gymnasiet) men 
utökade sedan med rektorsutbildningen. På skolan studerar ca 450 elever och 
personalen består av ca 50 personer.  
 
Rektor	  Malin	  
Malin är i 50-årsåldern och har arbetat som rektor i tre år på hennes nuvarande 
arbetsplats på ett högstadium i västra Sverige. Hon har tidigare arbetat som rektor på 
förskola, låg- och mellanstadiet och är i grund och botten mellanstadielärare, så i 
början var denna rektorstjänst på högstadiet helt ny för henne. På denna skola finns ca 
420 elever. Malin ansvarar för årskurs 7-9 medan en annan rektor på skolan har hand 
om årskurs 4-6. 
 
Musiklärare	  Marcus	  
Marcus, ca 50 år, arbetar på en grundskola i västra Sverige och utbildade sig till 
musiklärare på 80-talet. Han jobbar nu som musiklärare, på samma skola som rektor 
Malin, för årskurs 6-9 och har även ämnet teknik i årskurs 7.  
 
Musiklärare	  Simon	  
Musikläraren Simon är i 30-årsåldern, tog examen som klasslärare från 
musikhögskolan år 2003 och började jobba som musiklärare direkt. Först och främst 
var han anställd av musikskolan men hyrdes in på högstadiet, hans nuvarande 
arbetsplats och där Lars är rektor, för några lektioner i piano och elbas. Efter tre år 
blev han anställd på 80 % på högstadiet där han endast har klassundervisning i musik, 
och har sedan dess inte haft någon musikskoleundervisning.  
 

3.2.3	  Datainsamling	  
Jag kontaktade de fyra informanterna via telefon och vi bestämde tid och plats för 
intervjuerna, vilka skedde på deras arbetsplatser. Jag tänkte mycket på hur jag skulle 
motverka att dessa informanters svar baserades på vad de möjligen skulle tro att de 
förväntades av mig att svara, vilket är en viktig faktor i den kvalitativa 
intervjumetoden. Varje intervju varade i allt från 40 till 60 minuter och 
dokumenterades med hjälp av inspelningsfunktionen på min mobiltelefon. Vi satt 
ensamma i tysta rum och samtalade kring frågorna jag ställde. Jag inledde alla 
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intervjuer med att fråga om lite information gällande informanterna själva och visade 
intresse för vad de hade att säga genom att lyssna noga och bemöta vad de berättade 
för mig. Stämningen var god och jag fick intrycket av att samtliga informanter var 
seriösa och ville ge mig så bra material som möjligt. Däremot fick jag intrycket av att 
musikläraren Marcus var lite stressad eftersom att han skulle gå iväg och hålla i en 
musiklektion direkt efteråt. Därför tror jag att han kunde ha varit mer utförlig i 
samtalet än vad han var. Jag hade inte flertalet frågor nedskrivna, utan jag utgick i 
stället från några punkter att samtala kring, så som musikämnets status på skolan, 
legitimering av ämnet och musikämnets resurser. Själva frågorna kom jag på under 
samtalet med informanterna, då dialogen mellan dem och mig inspirerade till frågor 
kring dessa punkter. 
 

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Jag har transkriberat alla intervjuerna på datorn, ord för ord, men utelämnade 
sekvenser som inte hade någonting med ämnesområdet att göra, då informanterna 
ibland kom in på helt andra spår. Jag transkriberade intervjuerna så snart som möjligt 
efter intervjutillfället, då jag fortfarande hade ett färskt minne av intervjuerna. Medan 
jag transkriberade lyssnade jag noga efter hur meningarna berättades av 
informanterna, det vill säga om de var skämtsamma, ironiska, arga etc. Efter sådana 
uttrycksfulla meningar skrev jag på vilket sätt meningen berättades, och förutom att 
skriva ned detta antecknade jag med kursiv stil de ord som betonades av 
informanterna. Detta gjorde jag för att jag inte skulle kunna omtolka informanternas 
meningar till en helt annan betydelse, vilket kan påverka validiteten. När alla fyra 
intervjuerna var transkriberade skrev jag ut och läste igenom allt, strök under 
meningar och antecknade stödord och potentiella teman till resultatdelen. Efter att jag 
gjort detta blev det lättare för mig att se variationer i lärarnas och rektorernas syn på 
de frågeområden vi samtalade om, vilket ledde till att jag kunde skapa rubriker inför 
resultatbeskrivningen. 
 

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
För att genomföra en studie av detta slag är det viktigt att följa de riktlinjer som gäller 
i form av tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet samt kravet på informerat 
samtycke. Sedan 1 januari 2004 är det lag på att forskning endast får genomföras om 
forskningspersonerna, informanterna, har godkänt medverkan till den forskning som 
avser honom eller henne och att denne har fått information om vad studien handlar 
om. Eftersom forskning kan riskera att kränka de involverades integritet är det viktigt 
att personerna får vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2012). 
 
Jag har tagit del av och följt dessa riktlinjer i studien. Informanterna tillfrågades och 
godkände sin medverkan och informerades om min studie i form av syfte, 
forskningsfrågor och att det bara är jag som skriver studien. De har även fått 
information om att deltagandet är frivilligt, att de är anonyma och att inspelningen av 
intervjuerna endast avlyssnas och bearbetas av mig samt eventuellt av min 
handledare. 
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3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Under denna rubrik diskuteras föreliggande studies trovärdighet. Det är viktigt att 
verkligen undersöka det som studien har för avsikt att undersöka för att det skall vara 
trovärdigt. Studier har visat på att både intervjupersonernas och forskarnas 
förväntningar oavsiktligt kan påverka intervjuns resultat (Kvale, 1997). I intervjuerna 
försökte jag ständigt att inte ställa frågorna på ett sätt så att informanterna skulle 
kunna ge mig svar som de eventuellt trodde förväntades av dem. Att validera är att 
kontrollera, teoretisera och att ifrågasätta, skriver Kvale. Jag har varit noga med att ha 
en kritisk syn på min analys och vara tydlig i min synvinkel på det jag har undersökt. 
Jag har även kontrollerat att jag inte har tolkat fel och därmed gett en snedvriden bild 
i det skrivna resultatet. Kvale skriver vidare att det är viktigt att ha texterna från 
bakgrunden i tankarna när intervjuerna skall genomföras så att intervjuaren tar reda på 
det som är relevant för studien att få reda på. I efterhand upplever jag att jag skulle 
behövt vara ännu mer uppdaterad på bakgrunden innan intervjuerna då jag kunde 
utökat mitt frågefält. 
 
I och med att jag varit noggrann i mitt arbete med min transkribering, bearbetning och 
analys, anser jag att min studie är trovärdig. Skolorna jag besökte hade jag aldrig varit 
på förut och alla informanter utom en hade jag aldrig träffat innan. Längden på 
intervjun med informanten jag känner till sedan tidigare blev längre än resterande 
intervjuer – möjligen är en faktor att det var mer avslappnat från bådas sida. Den ena 
intervjun upplevde jag som stressig då en av informanten inte hade lika mycket tid 
som jag önskat. Detta ledde till ganska korta svar och inte lika många följdfrågor från 
min sida.  
 
Innan jag genomförde intervjuerna hade jag en förförståelse om att musikämnet 
underprioriteras på vissa skolor. Detta kan i viss mån ha påverkat samtalet med 
informanterna, även om jag försökt formulera och ställa frågorna så neutralt som 
möjligt.	  
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4	  Resultat	  
I detta kapitel presenteras resultatet av den analys som är baserad på intervjuerna och 
forskningsfrågorna som handlar om de ekonomiska och organisatoriska villkoren för 
musikämnet och musiklärarna, vilken status musikämnet har på skolan och hur 
musikämnet kan legitimeras. De övergripande teman som presenteras är musikämnets 
resurser och musikämnets legitimitet i grundskolan samt vad musiklärarna och 
rektorerna i undersökningen har för syn på detta.	  
	  

4.1	  Musikämnets	  resurser	  
I detta avsnitt lyfter jag fram informanternas uppfattningar om och syn på de 
organisatoriska och ekonomiska villkoren för musikämnet, vilket resulterade i ett 
samtal om musikämnets olika resurser. Dessa resurser är uppdelade i lärarresurser, 
materiella resurser, tidsresurser och elevresurser. 
 

4.1.1	  Lärarresurser	  
Här presenteras informanternas synpunkter på lärarresurserna i musikämnet, 
exempelvis om några satsningar på lärare gjorts eller om det skulle behövas fler än 
vad som finns i dagsläget.  
 
När det gäller lärarresurser på den skolan Marcus arbetar på, anser han att det ur 
bemanningssynpunkt skulle vara behjälpligt att ha ännu en musiklärare. I nuläget är 
de två musiklärare varav den andra musikläraren dessutom har hand om 
språkundervisning, vilket gör att Marcus håller i den största delen av 
musikundervisningen själv. Utöver den vanliga musikundervisningen finns det även 
tillgång till en musikterapeut på skolan, berättar rektor Malin på samma skola. 
Musikterapeuten arbetar med elever som kanske inte alltid klarar av musiklektionerna 
i vanlig, traditionell bemärkelse. Även Marcus ger stöd till de elever som har missat 
mycket av musikundervisningen eller inte vågar uttrycka sig i grupp. De får då 
möjlighet att träffa honom, och en annan musiklärare på skolan, enskilt för att få visa 
vad de kan.  
 
Simon berättar att skolledningen på hans skola satsar på stödresurser i andra ämnen. 
Han säger, som exempel, att det finns fyra engelskalärare på tre klasser. Detta 
förfarande får konsekvenser för ämnesbudgeterna, exempelvis för 
musikundervisningens budget när det gäller att reparera musikinstrument. Lars, som 
arbetar på samma skola, säger att ”på resurssidan så tycker jag, alltså lärarresurs… 
tycker jag att vi har en bra resurs för undervisning”. Han förklarar att lärarresurserna 
prioriteras då han anser att det är människan, läraren, som är det viktigaste i 
undervisningen. De har även hjälp av studenter från den närliggande musikhögskolan 
som hjälper till med repetitioner inför den årliga showen som sätts upp med skolan.  
 

4.1.2	  Materiella	  resurser	  	  
Materiella resurser är i detta fall instrument och annan teknik som behövs för att 
kunna bedriva en god musikundervisning. För att kunna uppdatera de materiella 
resurserna krävs det att ekonomin till detta finns. Simon är väldigt nöjd med de 
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materiella resurser som finns i musikämnet. När skolan för några år sedan blev för 
trång och de var tvungna att bygga ut, fick han och övrig personal vara med och 
bestämma hur musikrummen skulle se ut och hur mycket instrument som skulle 
behövas. Nu existerar två stora musiksalar som är fullt utrustade med keyboards, 
trumset och bas- och gitarrförstärkare. Utöver detta har de två grupprum som de kan 
använda som ensemblerum med möjlighet att spela på trummor, bas, gitarr, keyboard 
och piano. Simon säger:  
 
 … så det är riktigt, riktigt bra. Det som känns nu då, det är att vi  
 har mindre ekonomi generellt. Och det märks när vi reparerar  
 grejer då för det är ju… Det är någonting som man upptäcker att  
 man nu skulle behöva budgetera tydligare för, alltså, reparationer. (Simon) 
 
Simon tillägger också att skolan inte har gjort något nyinköp på väldigt länge, utan att 
det mesta av ämnesbudgeten går till förbrukningsvaror som kablar, plektrum 
trumstockar, strängar samt att reparera instrument. Han nämner att de tidigare har haft 
10 000 kronor per termin i budget, men att det nu är nere i 7 000 kronor per termin. 
Detta gäller för hela skolan, så ekonominedskärningen är inget som endast påverkar 
musikämnet, menar Simon. Lars önskar att han kunde ge bättre förutsättningar när det 
gäller instrumentdelen, teknikdelen och framförallt användningen av IT. Han tycker 
att det finns större behov än vad som tillgodoses idag. De praktisk-estetiska ämnena 
kostar mer, särskilt då den digitala utvecklingen är nödvändig samtidigt som att det är 
oundvikligt att ha kvar det materiella, tillägger Lars. Marcus förklarar att 
resurstilldelningen till musikämnet har minskat under många år, vilket försvårar 
möjligheterna att uppnå målen. På skolan finns det tillgång till datorer men flertalet 
programvaror som behövs i undervisningen saknas:  
 
 Så möjligheterna finns, men där känner jag att där behövs det  
 göras en uppgradering nu, inför det nya kursplanen, verkligen…  
 att använda datorn som hjälpmedel är enklare… i alla fall pussel  
 med musikbitar eller vad som helst. (Marcus)  
 
Malin har fått in dessa önskemål om uppgradering på teknikfronten och tycker att det 
är viktigt att man hänger med i tekniken när det gäller musik. Till nästkommande 
läsår görs en satsning i form av att alla elever får varsin dator:  
 

… och då är ju frågan vad stoppar man in för programvara  
i dem? Och kan man då… liksom… få saker som passar i  
musiken också då. Men det vet vi inte riktigt än. Men det är  
ju ett sätt att bara kunna hämta streamad musik eller att man  
kan hämta saker som man kan använda direkt och så då. (Malin) 

	  
4.1.3	  Tidsresurser	  
För att uppnå kriterier och mål gäller det att ha tillräckligt med tid för att kunna 
uppfylla dessa. I de nya styrdokumenten framhålls det tydligare att 
ämnesintegreringen skall införas mer, vilket kan vara en hjälp i detta. När jag frågar 
Simon om hur tidsresurserna ser ut för musiklektionerna så svarar han att det skulle 
behövas mer undervisningstid för att kunna uppfylla målen. Han tror dock att detta 
problem finns i alla ämnen och inte bara i musikämnet:  
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 om man nu ska utgå ifrån LGR11 då så… det som står som  
 centralt innehåll i årskurs 1-3 och 4-6, det är rätt så tuffa grejer  
 att hinna med. Speciellt om du jobbar på en skola där du undervisar 
 mellanstadiet i helklass. (Simon) 
 
Han berättar om när han tidigare arbetade på en mellanstadieskola där han 
undervisade i musik i helklass med en dålig uppslutning av instrument, och att det var 
väldigt svårt att hinna med allt som målen beskriver. Det oroar honom att 
mellanstadiets underprioritering av resurser kan leda till att målen i kursplanerna inte 
kommer att nås i den grad att han kan arbeta vidare med det centrala innehållet som är 
tänkt i årskurs sju. Han tror dock att pressen på att ämnesintegrera kan vara en 
behjälplig faktor när det gäller undervisningstiden. Han säger att ”om jag pratar om 
rösten så pratar man även om kroppen i biologin, alltså såna saker. Då kanske jag får 
tid och jag ger tid till biologin, vi säger samma sak fast på olika sätt”. Rektor Lars 
berättar att de lägger lite mer tid på musikundervisningen än vad timplanen säger. 
Förutom den obligatoriska musikundervisningen finns även elevens val och en stor 
årlig show som får stort utrymme för de elever som vill delta. Förberedelserna inför 
denna show sker både på skoltid och på fritiden och eleverna ges möjligheten till att 
få vuxenstöd. Gällande hantering av undervisningstiden anser Lars att 
ämnesintegreringen är en nödvändig faktor:  
 

… det är inte ett alternativ längre, för du kommer inte att hantera  
den här mängden av förmågor och… kunskaper som ska bearbetas  
och jobba med det centrala innehållet, det går inte om varje ämne  
ska köra sitt eget race, för att hinna med rent tidsmässigt. Läraren  
knäcker sig själv och eleverna om man strävar efter det. Så på så sätt  
är det bra att det lyfts fram. (Lars)  
 

När jag frågar musikläraren Marcus vad han tror om ämnesintegreringen berättar han 
att de försökt sig på det för några år sedan, men att luften gick ur arbetslaget. Han 
tycker att det gärna adderas nya uppgifter men att det sällan tas bort uppgifter, vilket 
gör det svårt att hinna med alla uppgifter. Däremot hoppas han på att det skall fungera 
då han ser fördelarna i att lärarna arbetar tillsammans och att eleverna kan se att allt 
hör ihop. När det gäller målen tycker han att de är för högt ställda i förhållande till 
musikundervisningens tidstilldelning. Att gå in och ändra i timplanen känner han är 
för stort, men de har väckt tankarna på att kunna jobba i längre perioder, som t ex 60- 
eller 80-minuterspass. Marcus menar att ”det är ju lite tråkigt att man måste bryta upp 
när man liksom har satt sig och förstått. Vad var det jag gjorde förra gången och hur 
ska jag fortsätta nu?- och så”. Nu har de 40-minuterslektioner och ibland känner han 
att det kan vara för tidigt att avbryta lektionerna. 
 

4.1.4	  Elevresurser	  
En genomgående faktor i båda skolorna är att satsningar på elevresurser har 
genomförts i form av undervisning i halvklass. Halvklasserna i Simons 
musikundervisning är mellan 11-14 elever vilket han tycker är hanterbart, särskilt 
med de lokaliteter som finns, till skillnad från tidigare då klasserna bestod av cirka 28 
elever:  
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… och det blir ju lätt föreläsningslektioner när man gör en sån grej.  
Vi pratade om musikhistoria och såna grejer… mycket  
lyssningsövningar och… sjöng mycket, sånger liksom, för att plöja  
igenom alla våra sånger som vi har. (Simon)  
 

Även Lars anser att halvklassundervisningen ger bra förutsättningar för musikämnets 
undervisning. Han berättar att det är få ämnen som ges sådana möjligheter som 
musikämnet får och att det är hans uppgift som rektor att titta kritiskt på det. Lars 
frågar sig om det är en rätt investerad resurs och om musiken ska ta del av den 
resursen i så stor utsträckning samtidigt som han påpekar att skolämnena har olika 
förutsättningar. 
Marcus har mestadels halvklassundervisning, men det har skett en försämring i 
årskurs sju, där han endast har halvklassundervisning varannan vecka:  
 

… och var de minuterna tog vägen, det har jag ingen aning om.  
Men det är ju… det är ju naturligtvis för att lösa andra  
gruppkonstellationer då... man upplever att det… är viktigare att det  
blir halvklass i bild till exempel. Det kan va en sån lösning då. (Marcus)  
 

Marcus tycker att det blir en försämring för ämnet att ha eleverna i helklass i och med 
att det då inte går att ha samma spelinnehåll. Han säger att ”det visar ju också att man 
tycker kanske att ”ah, det kanske inte är så viktigt, vi kan göra helklass där” utan att 
ha jämfört med målen… spelbiten”. Malin säger att det är dålig ekonomi på skolan 
och att det ständigt diskuteras om i vilka ämnen det kan vara helklasser eller 
halvklasser: ”Fick vi välja så är det klart vi skulle ha halvklass med musik, alltid.”. 
 

4.2	  Musikämnets	  legitimitet	  
I detta avsnitt beskrivs hur musikämnet legitimeras i skolan, vad musikämnet har för 
status och hur kursplanen inverkar på musikämnet. 
 

4.2.1	  Musik	  som	  komplement	  och	  terapeutisk	  funktion	  
Något som samtliga informanter är överens om är att musiken har en viktig inverkan i 
skolan, på flera olika sätt. Lars tycker att musikämnet har en stor betydelse när det 
gäller att hålla ihop skolan i form av avslutningar, traditioner, öppet hus för föräldrar 
där eleverna får tillfälle att uppträda med musik. Han säger att ”det är en viktig faktor 
för att stärka skolans inre arbete med allt från trivsel till identitet och så vidare.”. Lars 
anser att alla ämnen kompletterar varandra och ger ett exempel på undervisning i 
Nordamerikas utveckling med bland annat slavhandeln där musiken och kulturen 
hade en stor roll. Han menar att kvaliteten i undervisningen höjs när de olika bitarna 
läggs ihop och att musiken är mycket relevant i sådana undervisningssituationer. 
Även Malin tror att färdigheterna i musiken kan användas i andra ämnen, som ett 
sorts komplement. Att musikämnet gynnar andra skolämnen är Marcus övertygad om. 
Han tycker dock inte att de har kommit så långt att musiken naturligt kopplas ihop 
med andra ämnen än. Simon tycker att musiken behövs för att gynna andra situationer 
och att det är viktigt att översätta teori till praktik, vilket är så han jobbar med 
eleverna där teorin översätts till motorisk aktivitet. Han upplever att elever som har 
svårt för sig i andra ämnen kan vara lättare för honom att nå genom musiken: 
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 Men… absolut inte att det är nån slags universallösning att alla  
 strulputtar som… eldar papperskorgar, bara de får gå på musiken  
 så kommer dom att bli… bra i svenskan, haha. Så kommer det inte 
 att funka. (Simon) 
 
Simon menar att musikämnet även har en terapeutisk funktion, i synnerhet för elever 
som har svårt för sig i andra ämnen. Han upplever att eleverna får en insikt i att det 
skapas en process som leder vidare i musikundervisningen genom Simons och 
elevernas kommunikation och relation, till skillnad från vissa andra ämnen där 
eleverna läser olika avsnitt ur böcker för att sedan svara på frågor. Han påpekar att det 
inte är hans mening att nedvärdera de teoretiska skolämnena, utan att det är ett annat 
sorts bemötande av eleverna i musikundervisningen. Vissa elever lär sig genom 
rörelse och andra genom att få sitt musikalsinne stimulerat, det finns olika sätt att 
förstå saker och ting, menar Simon. Som tidigare nämnts finns det tillgång till en 
musikterapeut på Malins och Marcus skola som hjälper de elever som inte klarar av 
de vanliga musiklektionerna.  
 

4.2.2	  Musik	  som	  uttryck	  
I detta stycke samtalas det om musikämnet som personlighetsutvecklande och en 
möjlighet för elever att få uttrycka sig. Malin säger:  
 
 Det är ju ett uttryckssätt för vissa elever som kanske har  
 svårt att komma till uttryck i de mer teoretiska ämnena då.  
 Precis som det kan vara med tekniken eller bilden eller slöjden  
 och så. (Malin) 
 
Genom att få visa sina kunskaper i de estetiska ämnena stärks dessa elever, menar 
hon. Marcus menar också att musikämnet har en stor betydelse för att eleverna skall 
kunna uttrycka sina känslor och att de har en chans att växa i sig själva om de 
upplever sig vara sämre i andra ämnen men känner sig duktiga i musik. När eleverna 
får chansen att delta i konserter och shower upplever Marcus att han får mycket 
tillbaka från eleverna och ser hur de växer som personer när de får uppskattning för 
deras uppträdanden. Lars anser att musikämnet är viktigt för att utveckla hela 
människan och att eleverna genom det estetiska skall kunna få fler sinnen 
tillgodosedda. Malin berättar att det vid ett tillfälle för ett par år sedan arrangerades en 
kulturdag på skolan. Då var det lärare från SFI, svenska för invandrare, som visade 
musik från andra länder, vilket hon anser stärker de elever med andra kulturella 
bakgrunder som då får ta del av sitt musikarv. 
 

4.2.3	  Musik	  som	  statusämne	  
På frågan om vad musikämnet har för status på skolan berättar informanterna om vad 
de upplever att andra har, eller har haft, för syn på musikämnet och vilken status de 
anser att ämnet har på skolan.  
 
Den årliga vårshowen på Simons och Lars skola ser Simon som en stor faktor till att 
musikämnet har fått en högre status. Statusen har byggts upp under en lång tid med 
hjälp av showen som har ägt rum i över 25 år. Showen är också en del i 
marknadsföringen av skolan. Simon menar att vårshowen kanske bidrar till att fler 
elever väljer just denna skola i det fria valet av skolor. Han har tidigare upplevt att 
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musikämnet setts som ett ämne där barnen kan leka av sig ett par gånger i veckan och 
att ämnet därför inte haft så stor betydelse. Dessutom har han upplevt att vissa 
föräldrar inte tycker att musikämnet är så viktigt, och att äldre kollegor har bett om att 
det skall sättas högre betyg i musikämnet. Simon kallar det ”snällbetyg”. Detta 
förhållningssätt är något han sällan hör talas om nu, utan det handlar mer om den 
gamla synen på musikämnet. Lars tycker inte att musiken har varken låg eller hög 
status. Han är övertygad om att det finns ämnen som har högre status, men han tycker 
inte att musiken utmärker sig åt något håll, på något sätt. Däremot tror han att ett 
ämnes status påverkas av dess pedagoger. Lärare som kan argumentera och föra fram 
sitt ämne skapar bättre förutsättningar för en bättre status, menar han. Marcus tycker 
att det känns som att musikämnet i andras ögon är något som är bra att ha vid högtider 
och avslutningar medan Malin tror att de praktisk-estetiska ämnena överlag har en bra 
status och att musikämnet har stärkts de senaste åren i skolan. När det diskuteras på 
kommunal nivå och i rektorsgrupper tycker hon inte att musikämnet glöms bort eller 
ses som ett hjälpämne på sidan, utan behovet av halvklasser eller att satsningar på 
andra resurser behövs uppfattas som relevant. 
 
Det arrangeras en stor årlig konsert även på Marcus och Malins skola. Malin säger att 
det varierar lite från år till år hur stort projektet blir. Ibland blir det så stort att det 
påverkar all verksamhet på skolan under några veckor, vilket hon tycker är både på 
gott och på ont. Hon anser att det är viktigt att hon som chef framhåller att alla ämnen 
har betydelse:  
 
 … Så att det blir att man inte känner på matteläraren att ja men nu  
 är showen och det tar så mycket tid från matten. Ja, men det kanske  
 faktiskt hjälper matten på sikt att de får jobba med det här nu. (Malin) 
 
På Lars och Simons skola tar den årliga vårshowen mycket plats i och med att det är 
ca 100 elever engagerade i den. Dessutom läggs en stor extern kostnad utanför den 
normala bemanningen. På höstterminen har musikämnet inte någon större roll på 
skolan säger Lars. Han tycker att musiken skulle kunna ha ett större utrymme, men då 
är det på bekostnad av något annat ämne. Han säger också att det är få ämnen som får 
sådana möjligheter som musikämnet får, i form av halvklassundervisningen. Simon 
säger att det finns ett ömsesidigt förtroende honom och skolledningen emellan och att 
skolledningen är öppen för att pröva nya saker för att förbättra musikundervisningen.  
	  

4.2.4	  Musik	  som	  legitimering	  genom	  kursplanen	  
Den nya kursplanen har tydligare riktlinjer om varför musikämnet är viktigt i skolan. 
Det finns en helt annan legitimitet i musikämnet i den nya kursplanen, Lgr11, säger 
Simon. Han tror att de tydliga punkterna om musikämnets betydelse i Lgr11 är viktigt 
och kommer att hjälpa musikämnet på de skolor där det inte har så hög status: 	  
 
 Det står någonting om att… det är en medborglig rättighet med  
 musik, att kunna umgås med musik… det är en sällskapsform…  
 man bör ha upplevt musik… man bör ha fått… sina värderingar   
 och sitt eget tänk utmanat. (Simon) 
 
Simon tror att det kommer att bli tydligare hur man skall arbeta med ämnesintegrering 
i den nya kursplanen, Lgr11, där det exempelvis står att skapandet skall vara 
kombinerat med andra uttryckssätt:  
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 Och vi kanske måste jobba ihop med bilden för att hitta ett  
 uttryckssätt där som vi kan spegla i musiken i, på samma sätt som  
 att bilden har samma krav att ha… alltså skapande kombinerat med  
 andra uttryckssätt va. (Simon) 
 
Dessutom är det fastare riktlinjer i Lgr11 med vad som skall uppnås för att få vissa 
betyg, vilket gör att det inte kommer vara möjligt att sätta ”snällbetyg” i musikämnet, 
berättar Simon. Samtliga informanter tycker att det är mycket jobb med de nya 
kursplanerna där det är större krav på att ämnesintegrera, samtidigt som de anser att 
det är väsentligt och bra både gällande elevernas lärande samt musikundervisningen 
och de övriga ämnenas tidsplan. Det var dock bara Simon som talade om kursplanen i 
ett legitimerande perspektiv. 

4.3	  Sammanfattning	  
I resultaten framgår att förutsättningarna för musikämnet har förändrats när det gäller 
bland annat tekniken. I och med att samhället har blivit mer datoriserat krävs ny 
teknik i skolorna i form av datorer och datorprogram som till exempel musikprogram. 
De estetiska ämnena, som är de ämnena som främst har behovet av den nya tekniken, 
kostar då mer pengar än andra ämnen. Det råder en enighet i att musikämnet är viktigt 
för skolans sammanhållning och särskilt för de enskilda eleverna. Dessutom verkar 
det som att ämnets status har förstärkts de senaste åren, bland annat på grund av 
konserter och stora shower som uppmärksammar ämnet mer. Samtliga informanter 
tycker att den nya läroplanen är bra och tydlig samtidigt som de känner att det är svårt 
att få tiden att räcka till. I samtalet framgår att ämnesintegreringen, som betonas 
ytterligare i den nya läroplanen, kan bidra till att det underlättar att hinna med alla 
målen som skall uppnås på de lektionstimmarna som finns till förfogande. En annan 
faktor som kan bidra till att eleverna lättare uppnår målen är att ha färre lektioner, 
men förlänga lektionspassen för att arbeta grundligt och intensivt med momenten. En 
uppfattning är att resurstilldelningen i musikämnet har minskat under flera år, vilket 
gör det svårt att uppnå målen. En annan uppfattning är att musikämnets tillgångar är 
riktigt bra på skolan. Visserligen nämns även här att musikämnets budget har minskat 
från året innan, men att det gäller för hela skolan och inte specifikt för musikämnet. 
På skolorna satsas det på stödresurser, däribland en musikterapeut som finns till hands 
utöver musiklärarna för de elever som inte klarar av vanlig musikundervisning i klass. 
Båda skolorna satsar på halvklassundervisning i musikämnet. En försämring har skett 
i en av klasserna på den ena skolan där det är helklass och det har enligt rektorn med 
ekonomin att göra. Detta påverkar spelinnehållet i undervisningen och försvårar 
undervisningen för musikläraren.  
 
Samtliga informanter är eniga om att musikämnet är viktigt för hela skolan. Musik-
ämnet har en betydande roll i att hålla ihop skolan vid till exempel traditioner, 
avslutningar och vid andra tillfällen där eleverna kan uppträda med musik. 
Färdigheterna som skapas i musikundervisningen kan användas i andra ämnen och de 
elever som har svårt i de teoretiska ämnena kan ibland vara lättare att nå i 
musikämnet. Elever som har svårt att uttrycka sig i de teoretiska ämnena kan ha 
lättare för att ut-trycka sina känslor genom musikämnet eller andra estetiska ämnen. 
Musiken har en betydande roll gällande elevernas självkänsla på så sätt att musiken 
vädjar till alla sinnen och att den kan få eleverna att växa. Alla elever lär sig på olika 
sätt; vissa elever lär sig genom att kroppen får arbeta praktiskt eller att få musiksinnet 
stimulerat.  
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5	  Diskussion	  
I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till studiens teoretiska utgångspunkter 
och tidigare forskning. Jag reflekterar även över metoden jag använt mig av och 
huruvida mitt arbete är trovärdigt. Slutligen redogör jag för några idéer om fortsatt 
forskning samt för vilken betydelse mitt resultat kan ha för verksamma och blivande 
lärare. 
 

5.1	  Skolan	  i	  förändring	  
I detta avsnitt diskuteras hur samhällets kulturella förändringar kan ha påverkat 
musikämnets status, resurser och legitimitet. 
 
Musikämnet har gått igenom en stor förändring sedan 1900-talets början till nu då det 
först och främst legitimerades utifrån kyrkans verksamhet (Varkøy, 1996). I 
föreliggande studie framgår att musikämnet har en stor betydelse för att eleverna skall 
kunna uttrycka sina känslor och att de har en chans att växa i sig själva om de 
upplever sig vara sämre i andra ämnen men känner sig duktiga i musik. Musikämnet 
ger alltså eleverna en möjlighet till att eleverna får uttrycka sig. Lindgren (2006) 
skriver att vissa elever har större behov av det estetiska än andra elever och de som 
har större behov av det är elever som har olika sorts problem i skolan. I detta fall har 
då den estetiska verksamheten en terapeutisk inriktad funktion (Lindgren, 2006). 
Musikens terapeutiska funktion framhävs även i föreliggande studie där en åsikt är att 
elever som har det svårt i andra ämnen kan vara lättare att nå genom musiken. Enligt 
Andersson (1999) har skolan ett stort ansvar gällande skolungdomars kulturella 
identitet. Han menar att det stora kulturella utbudet bör bli en verklighet för alla 
skolungdomar med hjälp av skolan. I min undersökning tydliggörs det att musiken är 
en viktig faktor för att stärka skolans inre arbete med allt från trivsel till identitet. 
Föreställningarna om den kulturella identiteten förändras ständigt, liksom att dagens 
ungdom inte är densamma som gårdagens ungdom, skriver Andersson (1999). Skolan 
måste alltså hantera mångfalden för att, förutom att homogenisera den, gagnas 
pedagogiskt av den. I och med detta står dagens lärare, enligt Andersson, inför stora 
utmaningar när det handlar om att hänga med i kulturutvecklingen. Ett sätt att 
behandla frågorna om kulturell identitet är att intressera sig för elevers 
medieanvändning (Andersson) och att kunna samordna elevers föreställningar om 
estetiskt lärande med skolans lärande (Ericsson, 2006). I föreliggande studie framgår 
skolans ansvar att hänga med i den kulturella och tekniska utvecklingen som 
nödvändig, även om elevernas kulturella identitet inte nämns i samtalet om detta. 
Dock tycks det vara underförstått att anledningen till medieanvändningen är till för att 
gagna eleverna. Att samordna elevers föreställningar om estetiskt lärande med skolans 
lärande är enligt studien en pågående process bland annat i och med den nya 
kursplanens krav på ämnesintegrering.  
 
Ett lämpligt verktyg för att få elevernas vardagskultur att komma till uttryck kan vara 
skapande av musik (Lindgren & Ericsson, 2010). Enligt Skolinspektionen (2011) 
visar unga ofta ett stort intresse för ny teknik och musik, vilket ger musikämnet 
särskilda fördelar. Det är därför viktigt att skolan tar till vara på 
musikundervisningens potential (Skolinspektionen, 2011). I föreliggande studie 
framhävs ett engagemang i att tillgodose musikämnet med de nya tekniska hjälpmedel 
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som finns, men att det inte är helt lätt i och med skolans ekonomi. Det nämns dock 
inte att den nya tekniken har något att göra med att sätta sig in i elevernas 
vardagskultur. En relevant anledning är att de estetiska ämnena kräver den nya 
tekniken, men inte specifikt varför.  
 
Samhället har förändrats och det medför också att synen på kulturen förändrats 
(Andersson, 1999). En av de stora förändringarna i samhället är medieexplosionen 
vilket gör att kulturella uttrycksformer och de olika konstarterna står för en 
omprövning. Det kulturella utbudet i samhället är stort och det är ett ansvar som 
skolan har att utbudet skall finnas till hands för eleverna, skriver Andersson. I 
föreliggande studie framkommer det att tekniken tar mer och mer plats i skolan och 
det gäller att skolan hänger med när det gäller tekniska resurser. På den ena skolan 
anser läraren att det finns ett ömsesidigt förtroende med skolledningen och att 
musikämnet har bra resurser som ses över och uppdateras. Det finns många 
dataprogram som kan användas i musikundervisningen och som också är önskvärt för 
att bedriva en bättre undervisning. På den andra skolan finns tillgång till många 
datorer, men dåligt med musikprogram. Istället har vissa gratisprogram fått användas, 
men de är inte tillräckliga för att genomföra den musikundervisning som önskas. 
Enligt studien kostar de estetiska ämnena mer pengar i och med att det är de ämnena 
som är i störst behov av den nya tekniken. Skolledningen anser dock att det är viktigt 
att tillgodose musikämnets behov av teknik och den ena skolan skall dela ut en dator 
till varje elev med förutbestämda dataprogram de skall innehålla. Kanske får 
musikeleverna musikprogrammen som kan ge bättre förutsättningar för musikämnets 
undervisning? 
 

5.2	  Den	  politiska	  styrningen	  av	  skolan	  
I detta avsnitt diskuteras hur den politiska styrningen i form av läroplaner och 
styrdokument påverkar musikämnets resurser, status och legitimitet.  
 
Från och med höstterminen 2011 gäller Lgr11, den nya kursplanen för grundskolan 
(Skolverket, 2011a). I Lgr11 tydliggörs det att musikämnet har ett eget värde oavsett 
vilka andra kunskaper eleverna eventuellt utvecklar, till skillnad från den föregående 
kursplanen som i viss mån försökte legitimera musikämnet med att det kunde bidra 
till elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen (Skolverket, 2011b). Föreliggande 
studie visar däremot att musikämnet och andra estetiska ämnen har en stor roll i att 
gynna de övriga skolämnena, men det nämns inte att musikämnet har sitt eget värde 
oberoende av om det bidrar till elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen eller inte. 
Under 2010-talet sågs ämnet som ett sätt att ge eleverna större utrymme för 
personlighetsutvecklande och estetisk medvetenhet samt fördjupning och bredd i det 
personliga uttryckssättet (Scheid, 2009), vilket även framhävs i kursplanen från 2011 
(Skolverket, 2011a).  
 
I Ekenstiernas studie (2008) framgår det att musikämnet ses som ett ”slappt” ämne 
utifrån eleverna, vilket kan försvåra bedrivandet av en bra undervisning i ämnet. Det 
framgår dock i hennes studie att musikundervisningen tas på allvar av skolledningen 
och att skolan är beroende av musikämnet vid högtider så som lucia och 
skolavslutningar. I skolverkets rapport om musikundervisning i grundskolan 
(Sandberg, Heiling, & Modin, 2005), framgår att många av rektorerna får sin 
föreställning om musikämnet genom att medverka vid framträdanden så som lucia 



 29 

och skolavslutningar och att musikämnet därmed får en diffus roll. Även i 
föreliggande studie framhålls av rektorerna att musikämnet är en viktig faktor för 
skolans sammanhållning, bland annat i form av skolavslutningar och andra 
traditioner. I den kursplan som gäller från 2011 framgår det att musik först och främst 
skall hanteras som en konstnärlig uttrycksform och kommunikationsform (Skolverket, 
2011b). Det verkar alltså som att synen på musikämnet har förändrats något genom 
den nya kursplanen. 
 
Ek (1989) skriver att läroplanerna under 1960- och 70-talet ställde högre krav på 
lärarna i form av utvidgat lärostoff och nya läromedel som krävde mer tid till 
lektionsförberedande än innan. Enligt den nya kursplanen har skolan till uppgift att 
bland annat gynna elevens mångsidiga personliga utveckling till att bli kreativ och 
aktiv (Skolverket, 2011a). Ericsson (2006) skriver att musikundervisningen i skolan 
kan ses som både kognitiv terapi för blyga, tillbakadragna elever och som en träning i 
att framföra något inför publik för elever som i framtiden vill arbeta inom ett yrke där 
sådan kompetens behövs. I studien framkommer åsikten om att musiken och andra 
estetiska ämnen är just ett uttrycksmedel för eleverna. I och med att eleverna får 
uttrycka sig och känna sig duktiga i musikämnet stärks och växer de som personer när 
de får uppskattning för, till exempel, deras musikaliska uppträdanden. 
 
I skrivande stund har inte den nya kursplanen, Lgr11, trätt i kraft än, men i studien 
förekommer ett hopp om att den nya kursplanen kan påverka musikämnet positivt. 
Bland annat framhävs punkterna om musikämnets betydelse i Lgr11 som en faktor för 
att hjälpa ämnet på de skolor där det inte har så hög status. I den nya kursplanen finns 
tydligare riktlinjer för vilka mål som skall uppnås för att få vissa betyg, samt att 
ämnesintegreringen lyfts fram (Skolverket, 2011). I studien framgår att det är mycket 
arbete med att implementera den nya kursplanen. Det krävs en satsning för att hinna 
med alla kriterier och mål, vilket gör ämnesintegreringen till ett måste. Enligt 
Thavenius (2003) borde skolans estetik kräva att få vara med överallt som en 
fundamental aspekt i all undervisning. Thavenius (1999) skriver att fantasi, kreativitet 
och estetisk gestaltning borde spela en större roll i skolans alla ämnen. Han menar att 
skolan skiljer på det kroppsliga arbetet från hjärnans då de teoretiska och de estetiska 
ämnena arbetar var för sig, vilket enligt honom inte är det optimala. Kan det då bli en 
förbättring i och med kravet på ämnesintegrering i den nya kursplanen? När jag 
genomförde intervjuerna hade inte de nya kursplanerna trätt i verket än, men 
samtidigt som det råder en positiv anda till ämnesintegreringen framgår det att det går 
åt mycket tid till planeringen av detta. En åsikt är att det ofta läggs på nya uppgifter 
för lärarna utan att det tas bort några, vilket gör att det blir ett tungt arbete för lärarna 
med att implementera ämnesintegreringen. En annan åsikt är att ämnesintegreringen 
kan vara till hjälp för att hinna med alla kriterier och mål. 
 
I en utvärdering av musikundervisningen utförd av skolverket (Sandberg et al., 2005), 
framgick det att lärarna upplevde att tolkningsutrymmet var för stort i den tidigare 
kursplanen, vilket även Pierre (2007) nämner. I och med att det nu finns ett centralt 
innehåll i den nya kursplanen blir det lättare att förstå vad som är det obligatoriska 
innehållet (Sandberg et.al.). Detta upplevs i föreliggande studie som en positiv 
förändring i och med att ”snällbetyg” då inte kan sättas på musikelever, vilket 
påverkar legitimeringen och statusen av ämnet. 
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5.3	  Studiens	  betydelse	  
Min uppfattning är att musikundervisningens utformning, status och legitimering 
ständigt utvecklas och förändras. Mitt syfte var att se hur musikundervisningen 
hanteras vid tiden för denna uppsats skrivande genom att undersöka två grundskolor i 
västra Sverige. Resultatet kan ha en betydelse för andra som vill få en förståelse för 
hur musikundervisningen hanteras i grundskolan i form av ekonomiska och 
organisatoriska villkor, vilken status musikämnet har på skolan och hur ämnet kan 
legitimeras. Jag ser studiens resultat som användbart för mig och andra musiklärare, 
eftersom det är bra att ha kännedom om musikämnets relevans för att kunna föra fram 
och legitimera musikämnet. 
 

5.4	  Egna	  reflektioner	  
Att arbeta med denna studie anser jag har varit mycket lärorikt. Jag har fått läsa om 
tidigare forskning och teorier som varit väldigt intressanta, särskilt i jämförelsen med 
studiens resultat. När jag bearbetade den ursprungliga titeln ”De kulturella 
förändringarnas inverkan på musikämnets resurser, status och legitimitet” i 
diskussionen, slogs jag av en tanke som förvånade mig. Ingen av informanterna 
nämnde tv-programmen ”Idol”, ”Talang” eller andra tv-program som handlar om 
musikaliska talanger. Innan jag började skriva detta arbete hade jag reflekterat mycket 
över hur dessa mediala företeelser kunde tänkas påverka musikundervisningen på ett 
eller annat sätt, men jag hade själv inte en tanke på det under arbetet med denna 
studie. Jag önskar att jag hade haft med den aspekten i intervjuerna för att ta reda på 
vad informanterna anser om detta. Personligen tror jag att dessa tv-program har en 
viss inverkan på elevernas intresse för musiken och de kanske även påverkar 
musikämnets status.  
 
Jag upplever också att jag saknar en del information gällande musikundervisningen på 
skolorna jag undersökt. Jag önskar därför att jag hade haft fler frågor gällande 
musikundervisningens upplägg och resursanvändning som kan relateras till 
exempelvis elevernas vardagskultur.  
 
Det är upplyftande att se att musikämnet verkar ha fått starkare status och mer 
resurser nu än tidigare i form av bland annat halvklassundervisning och i viss mån 
tekniskt material. Denna undersökning innefattar dock endast två skolor och jag 
förstår att förutsättningarna ser olika ut från skola till skola runt om i Sverige. Mina 
förhoppningar är ändå att alla skolor tar musikämnet på allvar och att den nya 
kursplanen kan vara ytterligare ett steg i rätt riktning gällande musikämnets status och 
legitimitet. 
 

5.5	  Fortsatt	  forskning	  
Jag skulle vara intresserad av en större och mer genomtänkt studie med samma syfte. 
Genom att genomföra en större studie kan till exempel fler skolor i Sverige 
undersökas då resultatet kan komma bli mer fylligt och kanske se olika ut. Jag tycker 
att det skulle vara mer intressant att läsa ett sådant resultat där säkerligen fler likheter 
och/eller skillnader presenteras skolorna emellan. I min studie framgår att 
musikämnets villkor har förändrats under årens lopp. Hur ser förutsättningarna ut för 
musikämnet om ytterligare några år?
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